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 الرواة الذين تفرد اإلمام البخاري

 بالرواية هلم يف كتاب القراءة

 خلف اإلمام دون الصحيح

 - دراسة مجع و -

 

()عبد ربه سلمان أبو صعيليك  د. 

                                                 

()  اململكة العربية السعودية. -جامعة الطائف -اآلدابكلية –قسم الشريعة أستاذ مساعد ب 
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 ملخص البحث: 

دون  ، يتناول هذا البحث الرواة الذين تفرد اإلمام البخاري ابلرواية هلم يف كتاب )القراءة خلف اإلمام(     

من حيث التصحيح ، ودراسة مروايهتم، من حيث اجلرح والتعديل، أحواهلمومعرفة ، اجلامع الصحيحكتابه 

 . للوقوف على صنيع اإلمام البخاري وطريقته يف الرواية هلؤالء الرواة ومروايهتم؛ والتضعيف

وما ، اتوما هو عدد الثق، بقية الرواة إىلوكم نسبتهم ابلنظر ، وذلك من خالل الكشف عن عددهم     

والضعفاء؟ وما هو عددهم؟ وكم يشكلون من حجم  للمجاهلوهل روى ، ىل رواة الكتابإحجمهم ابلنسبة 

األصول أو يف املتابعات  يفومعرفة من روى هلم ، الرواة؟ ومتييز من روى هلم على سبيل االحتجاج من غريهم

 . ىل غري ذلك من املسائلإ، والشواهد

 املقدمة: 

وعلى آله وأصحابه الطيبني ، والصالة والسالم على خامت األنبياء وإمام املرسلني، املنياحلمد هلل رب الع

 : وبعد، ىل يوم الدينإ هبديةعلى من اسنت بسنته واهتدى و ، الطاهرين

أحاديث اجلامع  يفأن اإلمام البخاري رمحه هللا قد اشرتط الصحة : فمن املعلوم عند أهل احلديث

،  خبالف بقية مصنفاته األخرى، الصحيح قد جازوا القنطرة يفين أخرج هلم وأن الرواة الذ، الصحيح

 يفم يشرتط الصحة لف، وخلق أفعال العباد، وجزء رفع اليدين، والقراءة خلف اإلمام، كاألدب املفرد

الثقات وغري : وكذلك رجال هذه املصنفات فيهم، والضعيف، واحلسن، الصحيح: ففيها، مروايهتا

 . لعفاء واجملاهضمن ال، الثقات

كتاب القراءة خلف اإلمام دون   يف الرواة الذين تفرد اإلمام البخاري ابلرواية هلم يففرأيت أن أحبث 

 . مجعاً ودراسة، الصحيح
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 دواعي البحث: 

 . الكشف عن منهج إمام احملدثني اإلمام البخاري خارج كتابه اجلامع الصحيح -

على دراسة علمية استوعبت هؤالء الرواة الذين تفرد اإلمام حيث مل أقف ، ِجدَّة هذا املوضوع وأصالته -

 . كتابه القراءة خلف اإلمام ابجلمع والدراسة  يفالبخاري ابلرواية هلم 

 . هذا الكتاب يفل الرواية للضعفاء واجملاه يفمعرفة صنيع اإلمام البخاري  -

 مشكلة البحث: 

 التالية:  األسئلةحتاول هذه الدراسة أن جتيب عن 

يف روى اإلمام البخاري هلؤالء الرواة؟. وهل كانت روايته هلم يف األصول أم يف املتابعات؟ وما مرتبة ك  -

 هؤالء الرواة عند علماء اجلرح والتعديل؟. 

وما حجمهم ابلنسبة إىل  ىل بقية الرواة؟ وما هو عدد الثقات؟إنسبتهم ابلنظر  يه وكم عددهم؟ وما -

 الضعفاء؟، وما عدد هؤالء؟ وكم يشكلون من حجم الرواة؟. رواة الكتاب؟ وهل روى للمجاهل و 

 متييز من روى هلم يف األصول من غريهم ممكن روى هلم يف املتابعات والشواهد.  -

 جمال البحث: 

 الرواة الذين تفرد اإلمام البخاري ابلرواية هلم يف كتاب القراءة خلف اإلمام دون الصحيح. 
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 الدراسات السابقة: 

الرواة  استقرتواطالعي وسؤال أهل العلم عن هذا املوضوع، مل أقف على دراسة علمية  من خالل حبثي

 الذين تفرد اإلمام البخاري ابلرواية هلم يف كتاب القراءة خلف اإلمام دون الصحيح. 

 منهج البحث

 وقد سلكت يف هذه الدراسة ما يلي: 

راءة خلف اإلمام، ومل أكتف بتهذيب إفراد هؤالء الرواة وحصرهم، من خالل مروايهتم يف كتاب الق -

 ؛ لعدم استيعاهبم جلميع رواة كتاب القراءة. احلصرالكمال وخمتصراته يف عملية 

 قسمني:  إىلتقسيم هؤالء الرواة  -

 : من روى هلم اإلمام البخاري أصالة حمتجاً هبم، وهم املعنيون هبذه الدراسة. األول

 ب حكاية عن اخلصم ومل حيتج هبم، ذكرهتم استكمااًل للبحث. والثاين: من أوردهم البخاري يف هذا الكتا

 كما يلي:   أقسامتصنيف هؤالء الرواة يف كال القسمني وحصرهم يف أربعة  -

 الرواة الثقات ومن يف حكمهم، ويف مقدمتهم: الصحابة رضوان هللا تعاىل عنهم. : القسم األول

 هم واختلفت كلمة النقاد فيهم. الرواة من أهل الصدق ممن ُتكلِ م في: القسم الثاين

 ل. الرواة اجملاه: القسم الثالث

 الرواة الضعفاء واملرتوكون. : القسم الرابع
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اعتماد نسخة كتاب القراءة خلف اإلمام، مكتبة اخلاجني ابلقاهرة، واملطبوعة حتت اسم)خري الكالم  -

ققة ومقابلة على نسخ خطية، يف القراءة خلف اإلمام(؛ فهي أفضل املطبوع على ما فيها، وألهنا حم

 خبالف بقية املطبوع ففيه السقط والتحريف الشنيع. 

الرتمجة هلؤالء الرواة مبتداًئ خبالصة احلكم يف الرتمجة، مث أتبعها أبقوال النقاد من أهل العلم يف التوثيق  -

يف تقريب والتجريح وخباصة إذا كان الراوي خمتلفًا فيه، وأحيااًن أكتفي بقول احلافظ ابن حجر 

 التهذيب إذا كان الراوي متفقاً على توثيقه أو تضعيفه. 

 ذكر رمز من أخرج له من أصحاب الكتب الستة كما هي يف تقريب التهذيب.  -

(، وللبخاري )خ(، وملسلم )م(، وأليب داود )د(، وللرتمذي )ت(، 4وهي كالتايل: للستة )ع(، ولألربعة )

خاري يف التعاليق )خت(، ويف األدب الفرد )بخ(، ويف جزء رفع وللنسائي )س(، والبن ماجه )ق(، وللب

وملسلم يف مقدمة كتابه اليدين )ي(، ويف خلق أفعال العباد )عخ(، ويف جزء القراءة خلق اإلمام )ر(، 

ويف الناسخ واملنسوخ )خد(، ويف كتاب التفرد )ف(، ،)مق(،وأليب داود يف املراسيل )مد(،ويف القدر)قد(

 )مت(، الشمائل ويف مسند مالك )كد(،وللرتمذي يفنصار )صد(، ويف املسائل )ل(، ويف فضائل األ

ويف مسند مالك )كن(، ويف خصائص علي )ص(، ويف مسند علي ،وللنسائي يف عمل اليوم والليلة )سي(

 )عس(، والبن ماجه يف التفسري )فق(. 

 ب صاحب الرتمجة. مل التزم احلكم على مجيع مروايت هؤالء الرواة إال اليت ُضعفت بسب -

 متييز من روى له اإلمام البخاري على سبيل االحتجاج ممن روى له على سبيل االستشهاد واالعتبار.  -

وختم الباحث هذه الدراسة بذكر أهم النتائج اليت توصل إليها، مذياًل البحث بقائمة من املصادر 

 واملراجع. 
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 البحث.  خطة
 ومبحثني وخامتة.  وقد جاءت هذه الدراسة يف مقدمة ومتهيد

  املقدمة: 

 التمهيد: عدد رواة كتاب القراءة خلف اإلمام. 

 . الرواة الذين روى هلم اإلمام البخاري يف كتابة القراءة خلف اإلمام أصالة: املبحث األول

 املطلب األول: الرواة الثقات وَمْن يف حكمهم. 

  املطلب الثاين: الرواة من أهل الصدق مكن ُتكلِ م فيهم.

 ل. املطلب الثالث: الرواة اجملاه

 املطلب الرابع: الرواة الضعفاء واملرتوكون. 

 اإلمام البخاري يف كتابة القراءة حكاية عن اخلصم.  أوردهماملبحث الثاين: الرواة الذين 

 املطلب األول: الرواة الثقات وَمْن يف حكمهم. 

 م. املطلب الثاين: الرواة من أهل الصدق مكن ُتكلِ م فيه

 ل. املطلب الثالث: الرواة اجملاه

 املطلب الرابع: الرواة الضعفاء واملرتوكون. 

 اخلامتة

 ثبت املصادر واملراجع
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 . عدد رواة كتاب القراءة خلف اإلمام: التمهيد

الذين أخرج هلم اإلمام البخاري يف كتابة القراءة خلف اإلمام، وجدت أنَّ  الرواةمن خالل تتبعي لعدد 

بلغ أربعمائة وثالثة عشر راوايً، وعدد الرواة الذين روى هلم اإلمام البخاري يف القراء خلف عددهم قد 

( من %8447اإلمام وهم من رواة اجلامع الصحيح ثالمثائة وتسعة رواة، وهؤالء يشكلون ما نسبته )

خاري ابلرواية هلم يف  جمموع رواة كتاب القراءة، أي بنسبة ثالثة أرابع الرواة. وعدد الذين انفرد اإلمام الب

( من جمموع رواة كتاب القراءة، %2,42كتاب القراءة بلغ مائة وأربعة رواة، وهؤالء يشكلون ما نسبته)

أي بنسبة ربع الرواة. وهم قسمان: الرواة الذين انفرد البخاري ابلرواية هلم أصالة وعددهم مخسة ومثانون 

( من جمموع الرواة. أما الذين روى %2,42ن ما نسبته )راوايً، وهم املعنيون هبذه الدراسة، وهم يشكلو 

هلم ضمن حكاية البخاري عن اخلصم وهم ليسوا من رواته فعددهم تسعة عشر راوايً، وهم يشكلون ما 

( من جمموع الرواة. وبعد هذا البيان اجململ نشرع يف تفصيل الكالم عن هؤالء الرواة %442نسبته )

 التاليني:  املبحثنيلك يف وتقسيمهم إىل أربعة أقسام، وذ
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 املبحث األول

 .الرواة الذين روى هلم اإلمام البخاري يف كتابة القراءة خلف اإلمام أصالة

 وفيه أربعة مطالب: 

 املطلب األول

 . الرواة الثقات وَمْن يف حكمهم

قبلت وهذا القسم يشمل الرواة الثقات، ويف مقدمتهم: الصحابة رضي هللا عنهم، وأهل الصدق ممن 

 مع بيان عدد مروايت كل واحد منهم، وكيفية الرواية هلم، مرتبة أمساءهم على حروف املعجم:  ،(1)رواايهتم

)رد ت س ، ه(412)ت، هيب الو احلمصيأبو سعيد بن أيب ََمْلد ، أمحد بن خالد بن موسى .1

 . ق(

م البخاري، روى له يف . وهو من شيوخ اإلما(2)ثقة، فقد وثقه ابن معني، وقال ابن حجر: صدوق    

 . (3)القراءة حديثاً واحداً عن عبادة بن الصامت رضي هللا عنه

 مات بعد املائة. )رم د س(، إسحاق موىل زائدة: ويقال، إسحاق بن عبد هللا املدين .4

. روى له البخاري يف القراءة حديثاً واحداً عن أيب (4)ثقة فقد وثقه ابن معني، واتبعه عليه ابن حجر    

 . (1)يرةهر 

                                                 
 .ب يكون مقلداً أليب حامت الرازييدخل يف هذا القسم الثقات ممن قال فيه ابن حجر يف التقريب: )صدوق(؛ ألنه يف الغال (1)

 .,82/3وتقريب التهذيب ، (22) 1/133، كمالانظر: هتذيب ال  (2)
 (.,8رقم )، 2,ص، خري الكالم يف القراءة خلف اإلمام  (3)
 (.328رقم )، 1,4ص، والتقريب، 2/21/321، انظر: هتذيب الكمال  (4)
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 مات بعد املائة. )رم د س ق(، الكويف الليثي: ويقال، بَُكري بن األخنس السدوسي .3

. روى له اإلمام البخاري يف القراءة (2)، وأبو حامت، والنسائيزرعهثقة، فقد وثقه حيىي بن معني، وأبو     

 . (3)حديثاً واحداً عن ابن عباس رضي اله عنهما

 . )رد(، ه(141)ت، يل أبو نوف البصرياهلُذَ  سربهبن أيب  داجلار و  .2

. روى له (4)قطين: ثقة، وقال ابن حجر: صدوق احلديث، وقال الدار ثقة. وقال أبو حامت: صاحل    

البخاري يف القراءة حديثاً واحداً عن أيب بن كعب رضي هللا عنه يف شواهد، بسند منقطع؛ ألنه مل يسمع 

، وقد روى له املصنف شواهد يف الذي (,) وابن خلفونابن معنيو من شيخه الصحايب كما صرح بذلك 

 فيصبح حديثه حسناً لغريه.  (2)بعده من حديث عبد الرمحن بن أبزى رضي هللا عنه بسند صحيح، 

اب بن عبيد هللا التيمي الكويف .5         مات بعد املائة. )رعس(، َجوَّ

ل ابن منري: ضعيف يف احلديث، قد رآه ان يُرمى ابإلرجاء. قاكثقة، ومن ضعفه فلعله بسبب أنه       

سند إال القليل، وكان يرمى ابإلرجاء، له مقاطيع الثوري فم حيمل عنه، وقال ابن عدي: وليس له من امل

، يتشيع، وقال ةيف الزهد وغريه، ومل أر له حديثا منكرًا يف مقدار ما يرويه، وقال يعقوب بن سفيان: ثق

روى له اإلمام البخاري يف القراءة أثراً واحداً موقوفاً على عمر بن  .(8)، رمي ابإلرجاءقابن حجر: صدو 

  .(7)اخلطاب رضي هللا عنه

                                                                                                                                                 
 (.,17رقم )، 1,2ص، خري الكالم  (1)
 (.,,8رقم )، 128ص، والتقريب، (848رقم )، 3/1,2، انظر: هتذيب الكمال (2)
 (.212رقم )، ,11ص، خري الكالم (3)
 (.771رقم )، 138، والتقريب، 1/3,2، وهتذيب التهذيب، (722)، 3/311، انظر: هتذيب الكمال (4)
 (.172رقم )، 1,4ص، خري الكالم (,)
 (.112)، (,12رقم )، ,,1ص، السابقاملصدر  (2)
 (.274)، 143، والتقريب ، 2/1,4، وهتذيب التهذيب، (,22) ،3/428، هتذيب الكمال، 2/188 ، انظر: الكمال يف الضعفاء (8)
 (.2,رقم )، 3,ص، خري الكالم (7)



 033 

َبس احلضرمي .6 َبس، ُحْجر بن الَعن ْ مات قبل . ت( )رد، أبو الّسكن الكويف: ويقال، أبو الَعن ْ

 . املائة

اإلمام  . روى له(1)ثقة، فقد وثقه ابن معني واخلطيب والذهيب. وقال ابن حجر: صدوق خمضرم    

 . (2)البخاري يف القراءة حديثاً واحداً عن وائل بن ُحْجر رضي هللا عنه من طريقني

 . )ر م د س ق(، ه(141)ت، ُحَديْ ُر بن ُكَريب أبو الزَّاهرية احلضرمي .7

 ثقة، وثقه ابن معني والعجلي ويعقوب بن سفيان والنسائي. وقال أبو حامت:      

رضي هللا  ءالدر داروى له البخاري يف القراءة حديثاً واحداً عن أيب . (3)صدوق: روقال ابن حج. ال أبس به

 . (4)عنه من طريقني وكررمها

مات . )ر د ت س ق(، حرام بن معاوية: ويقال، َحرام بن حكيم بن خالد بن سعد األنصاري .8

 . بعد املائة

بغري مستند كما قال احلافظ ابن حجر يف وضعفه ابن حزم ، قطينر وثقه دحيم والعجلي والدا. ثقة          

 . (2)روى له اإلمام البخاري يف القراءة حديثاً واحداً عن عبادة بن الصامت رضي هللا عنه. (,)التهذيب

                                                 
 (.1144رقم )، 1,4ص ، والتقريب، 1/4,1، وهتذيب التهذيب، 1/2,2، والكاشف، (1117رقم )، 4/188، انظر: هتذيب الكمال (1)
 (.224رقم )، 118ص، (228رقم )، 327ص، خري الكالم (2)
 (.11,3رقم )، 1,4ص، والتقريب، (1128رقم )، 4/177، هتذيب الكمالانظر:  (3)
 (.277رقم )، 141ص، (72رقم )، ,8ص، (18، 17رقم )، ,4، 41ص، خري الكالم (4)
 (.1122رقم )، ,,1ص، والتقريب، 1/4,2، وهتذيب التهذيب، (,113رقم )، 4/2,3، انظر: هتذيب الكمال (,)
 (.81رقم )، 2,ص، خري الكالم (2)
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 مات بعد املائة. )ر(، القواس، البصري، أبو سهل، احلسن بن أيب احلسناء .1

قال . شيخ حمله الصدق: وقال أبو حامت، حبانفقد وثقه ابن معني والعجلي وابن شاهني وابن . ثقة         
روى له اإلمام البخاري يف . (1)يف تضعيفه ياألزدوقال ابن حجر صدوق مل يصب ، منكر احلديث: ديز األ

 . (2)القراءة أثراً واحداً موقوفاً على ابن عمر رضي هللا عنهما

 . )ر د ت س ق(، ه(152)ت، احلكم بن أابن العدين .11

: ثقة العجلي: صاحل. وقال زرعه ون حاله: أنه ثقة. قال ابن معني والنسائي: ثقة. وقال: أبالراجح م         
صاحب سنة. وذكره ابن حبان يف الثقات وقال: رمبا أخطأ. وحكي ابن خلفون توثيقه عن ابن منري وابن 

 وأمحد بن حنبل، وقال الذهيب: ثقة.  املديين

ابن عباس  يف القراءة حديثًا واحدًا عنوى له اإلمام البخاري . ر (3)وقال ابن حجر: صدوق عابد، له أوهام
 . (4)رضي هللا عنهما يف صالة التسبيح

 . مات بعد املائة. (,)زايد بن عياض األشعري .11

ذكره ابن سعد يف الطبقة األوىل من التابعني. وذكره ابن حبان يف ثقات التابعني. وذكره املصنف يف         
حديه يف القراءة معلقاً، وذكره ابن أيب حامت يف اجلرح والتعديل عنه قال: رأيت رسول  التاريخ الكبري، وروى

 هللا صلى هللا عليه وسلم. 

 . (1)وذكره احلافظ ابن حجر يف القسم الثالث من اإلصابة، وقال: له إدراك      

                                                 
 ,2، الثقات البن شاهني أمساءواتريخ ، 2/121، والثقات البن حبان، 3/2، واجلرح والتعديل، (284)113، ليلعجانظر: اتريخ الثقات  (1)
 (.1227رقم )، ,12ص، والتقريب، 474، 1، وهتذيب التهذيب، (1122رقم )، 4/317، هتذيب الكمالو ، (,,2)
 (.3,رقم )، 2,ص، خري الكالم (2)
، 87/,، وهتذيب الكمال، 3/13، واجلرح والتعديل، (312)، 122، واتريخ الثقات، ,2/17، والثقات، ,2/7، : اجلامع يف العللانظر (3)

 (.1437رقم )، 184ص، والتقريب، 82,/1، وهتذيب التهذيب، 1/144، والكاشف ، (14,4رقم )
 (.,23رقم )، ,12ص، خري الكالم (2)
 مع أنه على شرطهم.، وتبعه ابن حجر فلم يذكروا له ترمجة يف كتبهما، لمل يشر املزي يف هتذيب الكما (3)
واالستيعاب يف أمساء ، 4/2,7، والثقات، 2/1,1، والطبقات الكربى، ,4,/3، واجلرح والتعديل، ,3/32، انظر: التاريخ الكبري (4)

 .71,/1، واإلصابة يف متييز الصحابة، 22,/1، األصحاب
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، وقد رواه البيهقي (2)هللا عنه تعليقًا عن عمر بن اخلطاب رضياإلمام البخاري يف القراءة أثراً واحداً روى له 

 . (3)موصوالً إبسناد حسن

 . )رم د ت س ق(، ه(431)ت، أبو احلسني الُعْكِلي، زيد بن احلَُباب .14

ثقة يف غري حديث الثوري. قال ابن حبان: وكان ممن ُُيطئ، يعترب حديثه إذا روى عن املشاهري،          
ال أبو حامت: صدوق صاحل احلديث. وقال ابن املديين وابن معني وأما روايته عن اجملاهيل ففيها املناكري، وق

 : ثقة. مأكوالوابن  والدار قطينوالعجلي 

. روى له (4)وقال الذهيب: العابد الثقة، صدوق جو ال. وقال ابن حجر: صدوق ُيطئ يف حديث الثوري
اء رضي هللا عنه من غري رواية د اإلمام البخاري يف القراءة حديثًا واحدًا مكررًا يف موضعني عن أيب الدر

 . (,)الثوري، فقد رواه عن معاوية بن صاحل

 . مات بعد املائة. )رد ت س(، بن ََسَْعان األنصاري الزُّرقي املدين  سعيد .13

: ضعيف. دياألز قطين وابن حبان، وقال احلاكم: اتبعي معروف وقال  النسائي والدار وثقه. ثقة         
.. روى له اإلمام البخاري يف القراءة حديثاً (2)له فال يلتفت إليه؛ ألنه متكلم فيه دياألز قلت: أما تضعيف 

 . (8)واحداً عن أيب هريرة رضي هللا عنه

 . مات بعد املائة. )رم د ت س ق(، أبو سنان الشيباين األصغر، سعيد بن ِسَنان البُ ْرُُجي .12

قطين. وقال أمحد: ليس  ان وابن حبان والدارثقة، فقد وثقه يعقوب بن سفي هالراجح من حاله: ان         

بقوي يف احلديث. وقال ابن معني وابن شاهني: ثقة. وقال أبو حامت: صدوق ثقة. وقال أبو داود: ثقة من 
                                                                                                                                                 

 (.,23قم )ر ، 122ص، خري الكالم (,)
 .2/372، السنن الكربى (2)

 
واتريخ ، (7,2)1,7، وسؤاالت ابن اجلنيد البن معني، 21,/3، واجلرح والتعديل، ,,7/2، والثقات، 3/321، انظر: التاريخ الكبري (4)

 (.2124رقم )، 222ص، والتقريب، ,,2/1، وميزان االعتدال، (2,88رقم )، 2/442، وهتذيب الكمال، (472)، 181، الثقات
 (.277رقم )، 141ص، (17رقم )، 42ص، خري الكالم (,)
 (.2331رقم )، 238ص، والتقريب، 2/312، وهتذيب التهذيب ، (,228رقم )، 8/224، انظر: هتذيب الكمال (2)
 (.284رقم )، ,13ص، خري الكالم (8)
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: كويف جائز احلديث. وقال ابن حجر: صدوق له العجليرفعاء الناس. وقال النسائي: ليس به أبس. وقال 

 . (2)على أيب بن كعب رضي هللا عنه  ري يف القراءة أثراً واحداً موقوفاً اإلمام البخا. روى له (1)أوهام

مات . )ر(، وهو سكني بن أيب الفرات، العطار البصري العبديُسَكني بن عبد العزيز بن قيس  .15

 . بعد املائة

: ثقة. الراجح من حاله: انه ثقة إذا مل يكن من منكراته. قال أبو حامت: ال أبس به. وقال ابن معني       

 وقال النسائي: ليس ابلقوي. 

وقال أبو داود: ضعيف، وقال ابن عدي: وفيما يرويه بعض النكرة، وأرجو أنه ال أبس به؛ ألنه يروي عن قوم 

ضعفاء ولعل البالء منهم. وخلص ابن حجر احلكم فيه فقال: صدوق يروي عن ضعفاء. وذكره ابن حبان يف 

، وقد (4)يف القراءة حديثاً واحداً من حديث أنس بن مالك رضي هللا عنه. روى له اإلمام البخاري (3)الثقات

 . (,)توبع عليه عند املصنف أبسانيد صحيحة يف احلديث الذي قبله والذي بعده

ْوسي أبو يونس املصري .16  . (2))بخ م د ت( ، ه(143)ت، ُسَليم بن ُجَبري الدَّ

يف القراءة حديثاً . روى له اإلمام البخاري (8)ابن حجرثقة، كما قال النسائي، واتبعه عليه احلافظ         

 . (1)، وهو موصول يف صحيحني (7)تعليقاً عن أيب هريرة رضي هللا عنه واحداً 
                                                 

 ,17، واتريخ الثقات، (411)، 142، مساء الثقاتريخ أوات، 2/3,2، والثقات، 4/28، واجلرح والتعديل، 3/488، انظر: التاريخ الكبري (1)
 (.2332رقم )، 238ص، والتقريب، 2/312، وهتذيب التهذيب، 2/143، وامليزان ، (2282رقم )، 8/222، وهتذيب الكمال، (47,)
 (.7,رقم )، 4,ص، خري الكالم (2)
، وامليزان، (,,24رقم )، 8/321، وهتذيب الكمال، 3/422، اءوالكامل يف الضعف، 4/2,8، واجلرح والتعديل، 2/432، الثقاتانظر:  (3)

 (.2421رقم )، ,24ص، والتقريب، 2/184
 (.274رقم )، 132ص، خري الكالم (4)
 (.,27رقم )، 322ص، (273رقم )، 132ص، املصدر السابق (,)
 ء بذكره يف األدب املفرد للبخاري.مل يشر املزي وال ابن حجر يف كتبهما إىل كونه من رجال القراءة خلف اإلمام اكتفا (2)
 (.2,22رقم )، 242ص، والتقريب، (2427رقم )، 8/482، انظر: هتذيب الكمال (8)
 (.222رقم )، 132ص، خري الكالم (7)
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 مات بعد املائة. )رد ت س ق(، بن عمرو بن العاص شعيب بن حممد بن عبد هللا .17

حبان: ال يصح له مساع من عبد هللا  ثقة، وقد ثبت مساعه من جده كما قال املصنف وغريه. قال ابن        

بن عمرو، وقال املزي: وذكر البخاري وأبو داود وغري واحد أنه مسع من جده عبد هللا بن عمرو. ومل يذكر 

أحد منهم أنه يروي عن أبيه حممد فدل ذلك على أن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، صحيح 

ه خالف ذلك، فدعواه مردودة، حىت أييت عليها بدليل متصل، إذا صح اإلسناد إليه، وأن من ادعى في

 صحيح يعارض ما ذكرانه، وهللا أعلم. 

. روى له اإلمام البخاري يف القراءة حديثني عن عبد هللا (2)وقال ابن حجر: صدوق، ثبت مساعه من جده

 . (3)بن عمرو رضي هللا عنه

ّشَتكي الرازي .18 مات سنة مائتني وبضع . ت س ق()رد ، عبد الرمحن بن عبد هللا بن سعد الدَّ

 . عشرة

. وهو من شيوخ اإلمام (4)رجاًل صاحلاً  أنثقة، كما قال ابن معني وغريه، وقال أبو حامت: صدوق،     

 . (,)البخاري، روى له يف القراءة أثراً واحداً تعليقاً عن ابن عمر رضي هللا عنهما

 . مات بعد املائة. م د ت س ق()ر ، اجلهين والد العالء رقياحلعبد الرمحن بن يعقوب  .11

. روى له اإلمام البخاري يف القراءة حديثني عن أيب (1)ثقة، كما قال النسائي واتبعه عليه ابن حجر     

 . (3)، وأثراً واحداً من قول أيب هريرة رضي هللا عنه يف موضعني(2)هريرة رضي هللا عنه
                                                                                                                                                 

 .,13، 4/133، وصحيح مسلم، (822رقم )، 2/2,7، صحيح البخاري (1)
، والتقريب، (,284رقم )، 7/387، وهتذيب الكمال، 4/3,1، تعديلواجلرح وال، 2/438، والثقات، 4/2,7، انظر: التاريخ الكبري (2)

 (.27,2رقم )، 228ص
 (.82، 22رقم )، ,2، ,7ص، (1,، 11رقم )، 41، 32ص، خري الكالم (3)
 (.3214رقم )، 344ص، والتقريب، (3742رقم )، 11/2,2، انظر: هتذيب الكمال (4)
 (.4,رقم )، 3,ص، خري الكالم (,)
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 . (2) )د(، ه(63ت)، بن أيب عامر الراهب األنصاري حنظلهعبد هللا بن  .41

. روى له (,)غسيل املالئكة، الصحايب املشهور صلى هللا عليه وسلم، وأبوه حنظله له رؤية من النيب         

، وقد وصله عبد الرزاق والبيهقي (2)البخاري يف القراءة أثرًا واحدًا تعليقًا عن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه

 . (8)إبسناد صحيح

 . )رم د س ق(، ه(111)ت، كي أبو عمران البصريعبد هللا بن رجاء امل .41

.. روى له اإلمام البخاري يف القراءة أثراً واحداً من قول (7)ثقة، فقد وثقه ابن معني وأبو حامت والنسائي         

 . (2)سعيد بن جبري

 )عخ د ت س ق(، عبد هللا بن زيد بن عبد ربه بن ثعلبة األنصاري اخلزرجي أبو حممد املدين .44

(11) . 

تعليقاً  حديثاً واحداً . روى له اإلمام البخاري يف القراءة (1) ه(32صحايب مشهور. تويف ابملدينة سنة )         

، وقد وصله املصنف يف خلق أفعال العباد، والرتمذي وأبو داود وابن ماجه (2)تعليقًا عنه رضي هللا عنه

 . (3)وغريهم

                                                                                                                                                 
  (.4,42رقم )، 3,3ص، والتقريب، (3282رقم )، 11/427، الكمال انظر: هتذيب (1)
 (.,,2)، 127ص، (,7-72رقم )، 27-28ص، (24رقم )، 22ص، (88رقم )، 23ص، (12رقم )، 32ص، خري الكالم (2)
 (.288رقم )، 132ص، (222رقم )، 117ص، املصدر نفسه (3)
 يذكروا له رمز كتاب القراءة يف كتبهما مع أنه على شرطهم.وتبعه ابن حجر فلم ، مل يشر املزي يف هتذيب الكمال (4)
 (.,327رقم )، ,,3ص، والتقريب، (3212رقم )، ,2/,1، انظر: هتذيب الكمال (,)
 (.232رقم )، 122ص، خري الكالم (2)
 .2/372، والسنن الكربى للبيهقي، (28,1م )قر ، 2/123، مصنف عبد الرزاق (8)
 (.3313رقم )، 3,2ص، والتقريب، (3242رقم )، 132/,1، هتذيب الكمالو ، 4,/,، انظر: اجلرح والتعديل (7)
 (.228رقم )، 133ص، خري الكالم (2)
 مل يشر املزي وال ابن حجر يف كتبهما إىل كونه من رجال القراءة خلف اإلمام اكتفاء بذكره يف خلق أفعال العباد. (,1)
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 ه(114)ت. ر()، أبو سليمان املصري، عبد هللا بن ُسويد بن حيان .43

حديثاً . روى له اإلمام البخاري يف القراءة (4): صدوق، وذكره ابن حبان يف الثقاتثقة. قال أبو زرعه         

 . (,)عن أيب السائب رجل من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم واحداً 

 . مات قبل املائة. )رم ت س(، عبد هللا بن أيب اهلذيل الكويف .42

. روى له اإلمام البخاري يف القراءة أثرًا واحداً (2)ل النسائي واتبعه عليه احلافظ ابن حجرثقة، ما قا         

 . (8)على ُأيبِ  بن كعب رضي هللا عنه من طريقني  موقوفاً 

 . مات بعد املائة. )رق(، أبو حممد اهلامشي املدين، عبد امللك بن املغرية .45

عن  حديثاً واحداً .. روى له اإلمام البخاري يف القراءة (7)لنسائيثقة، فقد وثقه ابن معني وأبو حامت وا         

 . (2)أيب هريرة رضي هللا عنه

                                                                                                                                                 
، والتقريب، 2/312، واإلصابة، (,322رقم )، 1,4/,1، هتذيب الكمالو ، 2/311، واالستيعاب، 12/,، انظر: التاريخ الكبري (1)

 (.3332رقم )، 3,4ص
 (.142رقم )، 72ص، خري الكالم (2)
، (422رقم )، ,1/13، وسنن أيب داود، (172رقم )، 1/3,7، وسنن الرتمذي، (117، 17,رقم )، ,8، ,2ص، خلق أفعال العباد (3)

 (.8,2رقم )، 1/232، وسنن ابن ماجه
رقم ، 3,8ص، والتقريب، (33,7رقم )، 2,4/,1، هتذيب الكمال، 7/343، والثقات، 22/,، 1,2/,، انظر: التاريخ الكبري (4)
(3388.) 
 (.1,8رقم )، 88-82ص، خري الكالم (,)
 (.3282رقم )، 328ص، والتقريب، (3212رقم )، ,,2/,1، انظر: هتذيب الكمال (2)
 (.7,)، (8,رقم )، 4,ص، خري الكالم (8)
 (.4212رقم )، ,32ص، والتقريب، (4142رقم )، 12/22، انظر: هتذيب الكمال (7)
 (.21رقم )، 81ص، خري الكالم (2)
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 . )ر ت ق(، ه(451)ت، أبو حممد الكويف، ُعبيد بن َأْسَباط بن حممد القرشي .46

ثقة كما قال احلضرمي، وقال أبو حامت: شيخ، وذكره بن حبان يف كتاب الثقات، وقال ابن حجر:          

 . (2)عن أيب هريرة رضي هللا عنه حديثاً واحداً . روى له اإلمام البخاري يف القراءة (1)وقصد

 . (3) )ي م س(، ه(448)ت، أبو حممد الكويف العطار، حملامليُعبيد بن يَعيش ا .47

، وقال ابن معني وأبو حامت: صدوق. وخلص ابن حجر القول فيه فقال: ثقة ثقة، قال أبو داود: ثقة         

 . (,)اً واحداً عن أيب هريرة رضي هللا عنهأثر روى له اإلمام البخاري يف القراءة . (4)ةثق

 . مات بعد املائتني. )ر(، احلمصيأبو سعيد ، عتبة بن سعيد السلمي .48

. روى له اإلمام (2)ثقة، كما قال أبو حامت وقال النسائي: ليس به أبس. وقال ابن حجر: صدوق         

 . (8)عن عبادة بن الصامت رضي هللا عنه حديثاً واحداً ة البخاري يف القراء

ت األحول دياألز ابن عمار : ويقال، عثمان بن سعيد .41  . مات بعد املائتني. )ر(، الكويف الزَّايَّ

روى له يف . وهو من شيوخ اإلمام البخاري، (7)ثقة، قال أبو حامت: ال أبس به، واتبعه عليه ابن حجر         

 . (2)على علي بن أيب طالب رضي هللا عنه موقوفاً  واحداً اً أثر القراءة 

                                                 
 (.43,7رقم )، 382ص، والتقريب، (4272رقم )، ,12/27، انظر: هتذيب الكمال (1)
 (.,24رقم )، 124ص، خري الكالم (2)
 إىل كونه من رجال القراءة خلف اإلمام اكتفاء بذكره يف رفع اليدين للبخاري. مل يشر املزي وال ابن حجر يف كتبهما (3)
 (.44,3رقم )، 387ص، والتقريب، (4331رقم )، 12/227، انظر: هتذيب الكمال (4)
 (.,14رقم )، 77ص، خري الكالم (,)
 (.,443رقم )، ,37ص، والتقريب، (43,7رقم )، 12/323، هتذيب الكمالو ، 2/381، انظر: اجلرح والتعديل (2)
 (.82رقم )، 2,ص، خري الكالم (8)
 (.4483رقم )، 373ص، والتقريب، (,,44رقم )، 12/4,7، وهتذيب الكمال، 2/1,2، انظر: اجلرح والتعديل (7)
 (.2رقم )، 34ص، خري الكالم (2)
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مات سنة مائة وبضع . )ر م د ت س ق(، املدين حلرقياالعالء بن عبد الرمحن بن يعقوب  .31

 . وثالثني

 ة، ويف رواية: جالراجح من حاله: أن ثقة. قال ابن معني: ليس حديثه حب        

ا يكون. وقال أبو حامت: صاحل روى عنه الثقات، ولكنه أُنكر : ليس هو أبقوى مليس به أبس. وقال أبو زرعه

 من حديثه أشياء. وقال أمحد والرتمذي والعجلي: ثقة. وقال النسائي: ليس به أبس. وقال اخلليلي: 

، (1)مدين خمتلف فيه؛ ألن ه ينفرد أبحاديث ال يتابع عليها؛ حلديثه "إذا كان النصف من شعبان فال تصوموا"

 . (2)مسلم يف الصحيح من حديث املشاهري دون الشواذ. وقال ابن حجر: صدوق، رمبا َوِهم وقد أخرج له

، أخرجه اإلمام مسلم يف الصحيح من طريقه. وروى له يف القراءة)قلت(: وحديثه املذكور عند اإلمام البخاري 

، (3)ن أيب هريرة رضي هللا عنه، فاحلديث األول: رواه املصنف عًا واحداً حديثني وأثر  يف القراءةاإلمام البخاري 

عن  –أيضاً  –. واحلديث الثاين: رواه املصنف (4)رج يف صحيح مسلم، من طريق العالء بن عبد الرمحنخم هوو 

، واألثر رواه املصنف من قول أيب هريرة (2)، وهو خمرج يف صحيح مسلم من طريقه(,)أيب هريرة رضي هللا عنه

 . (8)رضي هللا عنه يف موضعني

                                                 
 ( وقال: حديث حسن صحيح.837رقم )، ,3/11، أخرجه الرتمذي يف سننه (1)
، هتذيب الكمالو ، 27ص، واإلرشاد يف معرفة علماء احلديث للخليلي، ,2/3، واجلرح والتعديل، 2/3,8، العلل يفانظر: اجلامع  (2)

 (.248,رقم )، ,43ص، والتقريب، ,4/43، وهتذيب التهذيب، (122,رقم )، 14/423
 (.,,2رقم )، 127ص، (,7-88رقم )، 27-23ص، (12رقم )، 32ص، خري الكالم (3)
 .1,2-4/1,1، صحيح مسلم (4)
 (.172-,17رقم )، 1,2ص، خري الكالم (,)
 .27/,، صحيح مسلم  (2)
 (.288رقم)، 132ص، (222رقم )، 117ص، خري الكالم  (8)
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 . )رد ت س ق(، ه(111)ت، أبو الوليد املدين، الليثيارة بن ُأَكيمة ُعمَ  .31

وابن خزمية والبيهقي: جمهول، وقال ابن سعد: روى عن الزهري حديثاً، ومنهم: من  احلميديثقة. قال          

: كفاك قول الزهري: مسعت ابن أكيمة حيدث سعيد بن معني ال حيتج حبديثه ويقول: هو جمهول. وقال ابن

 وجنوه. وقال أبو حامت: صحيح احلديث، حديثه مقبول.  –وأشار إىل حديث املصنف  –املسيب 

 وخلص احلافظ ابن حجر احلكم فيه فقال: ثقة، وذكره ابن جب ان يف الثقات. 

حديثاً .. روى له البخاري يف القراءة (1)قلت: ومن وثقه فقد علم حاله، وهو حجة على من مل يعلم حاله

 . (2)يب هريرة رضي هللا عنه من أربعة طرقعن أ واحداً 

 . )ر ق(، ه(166)ت، أبو حفص املدين، عمر بن عثمان التيمي .34

 . (4)من قول الزهري اً واحداً . روى له البخاري يف القراءة أثر (3)ثقة. قال أبو حامت وابن حجر: صدوق         

 . مات بعد املائة. )ر س ق(، عمرو بن سعد الَفدَكي اليمامي .33

 حديثًا واحداً . روى له البخاري يف القراءة (,)ودحيم واتبعهما عليه ابن حجر ثقة كما قال أبو زرعه         

 . (2)عن عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنه

                                                 
التمهيد ، 144-143ص، القراءة خلف اإلمام، والبيهقي، 24/,، والثقات، 142/,، والطبقات الكربى، 2/322، انظر: اجلرح والتعديل (1)

 (.4738رقم )، 4,7ص، والتقريب، 4/2,8، هتذيب التهذيبو ، 11/22، البن عبد الرب
 (.2,2رقم )، ,13ص، (1,4رقم )، ,8ص، (1,2رقم)، 84( ص1,1رقم )، 84ص، خري الكالم (2)
 (.4248رقم )، ,41ص، والتقريب، (4722رقم )، 14/131، انظر: هتذيب الكمال (3)
 (.1,2رقم )، 21ص، خري الكالم (4)
 .33,,/، 421ص، والتقريب، 42,3/ 14/228، لكمالانظر: هتذيب ا (,)
 (.22رقم )، 7,ص، خري الكالم (2)
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)رد ت س ، ه(118)ت، عمرو بن شعيب بن حممد بن عبد هللا بن عمرو بن العاص املدين .32

 . ق(

حديثه عندان واٍه. ويف رواية عنه قال: إذا روى عنه الثقات فهو ثقة ثقة. قال حيي بن سعيد القطان:          

: قال ابن حجر: صدوق. وقال أبو زرعهحيتج به. وقال النسائي والدرامي والعجلي وابن شاهني وغريهم: ثقة. و 

ة، وأخذ روى عنه الثقات، وإمنا أنكروا عليه كثرة روايته عن أبيه عن جده. وقال أيضاً: إمنا مسع أحاديث يسري 

صحيفة كانت عنده فرواها. وقال الرتمذي: ومن تكلم يف حديث عمرو بن شعيب إمنا ضعفه ألنه حيدث عن 

صحيفة جده، كأهنم رأوا أنه مل يسمع هذه األحاديث من جده. وقال البخاري: رأيت أمحد ابن حنبل وعلي 

عن أبيه عن جده، فمن الناس وإسحاق بن راهويه واحلميدي حيتجون حبديث عمرو بن شعيب  املديينابن 

ده، وكله مساع، وعمرو بن شعيب ثبت جبعدهم!. وقال أمحد بن صاحل: عمرو بن شعيب مسع من أبيه عن 

 وأحاديثه تقوم مقام التثبيت. 

. روى له البخاري يف القراءة حديثني عن (1))قلت(: وحنو ذلك قال احلاكم واملزي والذهيب وابن حجر وغريهم

 . (2)رو رضي هللا عنهعبد هللا بن عم

 . )ر(، ه(415)ت، أبو عثمان البصري، عمرو بن منصور القيسي القداح .35

. وهو من شيوخ البخاري، روى له يف (3)ثقة، ذكره ابن حبان يف الثقات، وقال ابن حجر: صدوق         

 . (4)عن أيب هريرة رضي هللا عنه حديثاً واحداً القراءة 

                                                 
، 114/,، الضعفاء والكامل يف، 2/81، اجملروحني، ,2/14، وسنن الرتمذي، 2/237، واجلرح والتعديل، 2/342، انظر: التاريخ الكبري (1)

، وهتذيب الكمال، 84، 4,/2، املستدرك على الصحيحني، (713)، 221، واتريخ أمساء الثقات، (1222)، ,32، واتريخ الثقات
رقم ، 423ص، والتقريب، 4/348وهتذيب التهذيب ، 244ص، يعالئلالوجامع التحصيل ، 3/223، وامليزان، (4222)، 14/244

 .477البن قطلوبغا ص، ومن روى عن أبيه عن جده، (,,,,)
 (.82،22) رقم 2,، 7,ص، (11، ,1رقم )، 41، 32ص، خري الكالم (2)
 (.117,رقم )، 428ص، والتقريب، (37,,رقم )، 14/343، انظر: هتذيب الكمال (3)
 (.173رقم )، 1,3ص، خري الكالم (4)
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 مات بعد املائة. )ر س(، عمرو بن وهب الثقفي .36

عن املغرية بن  حديثًا واحداً . روى له البخاري يف القراءة (1)ثقة قاله النسائي، واتبعه عليه ابن حجر        

 . (2)شعبة

مات بعد . )بخ م د ت س ق(، أبو األحوص الكويف، عوف بن مالك بن َنْضلة اجلَُشمي .37

 . (3)املائة

عن عبد هللا  حديثًا واحداً . روى له البخاري يف القراءة (4)النسائيثقة كما قال ابن سعد وابن معني و          

 . (,)ابن مسعود رضي هللا عنه 

َباين .38  . )رم د ت س ق(، ه(133)ت، أبو عبد الرحيم املصري، عياش بن عباس الِقت ْ

السائب رجل  عن أيب حديثًا واحداً . روى له البخاري يف القراءة (2)ثقة كما قال ابن معني وأبو داود         

 . (8)من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم 

ام بن محزة املازين البصري .31  مات بعد املائة. )ر(، العوَّ

الراجح من حاله: أنه ثقة. قال أمحد: له أحاديث مناكري. وقال ابن معني: ليس بشيء. وقال أبو          

م إال خرياً. وقال إسحاق بن راهويه وأبو زرعة: شيخ، فقيل له: فكيف ترى استقامة حديثة؟ قال: ال أعل

داود: ثقة. وزاد أبو داود: ما نعرف له حديثًا منكراً. وقال النسائي: ليس به أبس. وقال ابن عدي: قليل 
                                                 

 (.,13,رقم )، 427ص، والتقريب، (,,,,رقم )، ,14/32، انظر: هتذيب الكمال (1)
 (.123رقم )، 1,2ص، خري الكالم (2)
 اإلمام اكتفاء بذكره يف األدب املفرد للبخاري. فما إىل كونه من رجال القراءة خلمل يشر املزي وال ابن حجر يف كتبه (3)
 (.217,رقم )، 433ص، والتقريب، 4/424، وهتذيب التهذيب، (133,رقم )، 14/4,1، انظر: هتذيب الكمال (4)
 (.247رقم )، 122ص، خري الكالم (,)
 (.222,رقم )، 438ص، بوالتقري، (,17,رقم )، 14,/14، انظر: هتذيب الكمال (2)
 (.1,8رقم )، 82ص، خري الكالم (8)
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احلديث وأرجو أن ال أبس به. وقال ابن حجر: صدوق، رمبا وهم. )قلت(: أما قول أمحد: له أحاديث 

احلديث الفرد الذي ال متابع  وح: هيه احلافظ ابن حجر يف مقدمة الفتعل مناكري. فاملنكر عند أمحد كما نبه

. وأما قول أيب داود؛ فإنه نفى النكارة االصطالحية عند اجلمهور، وهي رواية الضعيف املخالف لرواية (1)له

 جر يفحالثقات. وأما قول ابن معني: ليس بشيء. يعىن أن أحاديثه قليلة جداً، ذكر ذلك احلافظ ابن 

هو قليل : ما قاله ابن عدي: ومما يؤيد ذلك أيضا. (2)مقدمة الفتح، نقال عن ابن القطان الفارسي من قوله

 اخلدريروي له اإلمام البخاري يف القراءة أثرا واحدا موقوفا على أىب سعيد . (3)احلديث وهللا تعايل أعلم

 . (4)رضي هللا عنه 

 . مات بعد سن مثانني(. رد ت س ققيس بن عباية احلنفي، أبو نعامة البصري، ) -,4

روي له اإلمام البخاري يف القراءة حديثا واحدا من طريقني . (,)ثقة، كما ابن معني وابن عبد الرب  

  )2)عن عبد هللا بن مغفل رضي هللا عنه

 . مات بعد املائة(. كثري بن مرة احلضرمي ،  )رد ت س ق  -41

روي له اإلمام البخاري يف القراءة حديثا واحدا عن . (8)ابن سعد والعجلي والنسائي  هثقة، فقد وثق 

 . (7)كررمها و أيب الدر داء رضي هللا عنه من طريقني 

                                                 
 .438ص، انظر: هدي الساري (1)
 . 421صاملصدر السابق،  (2(

، واجلامع يف العلل       ، 342، 221أاب داود،   أألجري، وسؤاالت أيب عبيد  22 /8،واجلرح والتعديل ،  28 /8انظر: التاريخ الكبري، (3)
  (. ,21,،)433ص  ( ، والتقريب،,12,، )441 /14، وهتذيب الكمال، 373 /,، الكامل يف الضعفاء ،  222 /8، الثقات ،  34 /2

 . ( 23، رقم),,خري الكالم ،ص(4)

    .( 73,,ورقم)4,8والتقريب ،ص، 22,/4وهتذيب التهذيب ، ( ،422,، رقم),33 /,1الكمال،  بانظر: هتذي(,)

 . ( 1374123، رقم)78، 72خري الكالم،ص(2)

   . (231,،رقم),42( ، والتقريب، ص42,,، رقم)371 /,1الكمال، بانظر: هتذي(8)

 . (277472رقم) ,14148( ،ص17418،رقم)42، 41خري الكالم،ص(7)
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 (. ه ( ، )رد ت س ق111الباهلي، أبو عبد هللا احلراين ، )ت سلمهحممد بن   -42

 هريرة روي له البخاري يف القراءة حديثا واحدا عن أيب. (1)ثقة كما قال ابن سعد والعجلي والنسائي 

 . (2)رضي هللا عنه

 حممد بن عبد الرمحن بن أيب عائشة املدين، )رد ت س ق( : حممد بن أيب عائشة، ويقال -23

روى له .. (3)ليس به أبس: ثقة كما قال ابن معني، وقال أبو حامت وابن حجر. مات بعد املائة 

  (4)اإلمام البخاري يف القراءة حديثا واحدا عمن شهد ذلك

  (5)،)د( ألكاهلي أألسدييد املسور بن يز  -22

روى له اإلمام البخاري يف القراءة حديثا واحدا عنه رضي هللا . (2)صحايب جليل، نزل ابلكوفة 

  (8)عنه

 (8)مات بعد املائة. ري املكي، )د س ق(حبيل العبدمصعب بن حممد بن عبد الرمحن بن شر  -25

البخاري يف القراءة حديثا واحدا له روى . (1)ال أبس به: ثقة كما قال ابن معني، وقال ابن حجر 

 . (3)وقد رواه أبو داود وامحد موصوال (2)تعليقا عن أىب هريرة رضي هللا عنه
                                                 

  ( 222,، رقم) 471( ، والتقريب ص744,، رقم)318 /12الكمال، بانظر: هتذي(1)

 . (211،رقم )113خري الكالم .ص (2) 
، رقم 472(، والتقريب، ص 2,8,، رقم)321 /12، وهتذيب الكمال، 384 /,، والثقات، 2,8 /1ري، انظر التاريخ الكب)3(
(,22, ) 
  (83، رقم ),2خري الكالم ، ص( 4(
  كتبهما مع أنه على شروطهم   لم يذكروا له رمز كتاب القراءة يفمل يشر املزي يف هتذيب الكمال، وتبعه ابن حجر ف(,)

، والتقريب، ص ,42/ 3(، واإلصابة، ,2,2، رقم)1,2 /17، وهتذيب الكمال، 417 /3، واالستيعاب، ,4 /7التاريخ الكبري (2)
 ( ,222، رقم)32,

  ( 121، رقم ),,1خري الكالم ، ص (8)
  مل يشر املزي يف هتذيب الكمال، وتبعه ابن حجر فلم يذكروا رمز كتاب القراءة يف كتبهما، مع أنه على شرطهم. (7)
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 املطلب بن عبد هللا بن حنطب املخزومي، )ر د ت س ق( مات بعد املائة   -26

وقال ابن . والدار قطين، لكنه كثري التدليس واإلرسال كما قال أبو زرعه. أنه ثقة: حالهالراجح من  

وقال . صدوق كثري التدليس واإلرسال: وقال ابن حجر. كان كثري احلديث وليس حيتج حبديثه: سعد

عامة روايته مرسل، وروى األوزاعي عن املطلب قال حدثين رجل من أصحاب رسول هللا : أبو حامت

. (4)وهو مدين مسع رجال من أصحاب النيب صلي هللا عليه وسلم: وقال البخاري. صلي هللا عليه وسلم

رواه املصنف من طريق املطلب بن : روى له البخاري يف القراءة حديثني مصرحا بسماعهما ، األول

رواه املصنف من حديث زيد بن اثبت : والثاين. (,)حنطب حدثين من مسع النيب صلي هللا عليه وسلم

 . (2)رضي هللا عنه

 ر م د س ق( )معاوية بن احلكم السلمي،   -27

له : له صحبة، يعد يف أهل احلجاز وقال ابن عبد الرب: قال البخاري. نزل ابملدينة صحايب جليل 

وهو معدود يف أهل  -وذكر حديثه يف القراءة -عن النيب صلي هللا عليه وسلم حديث واحد حسن

 . (7)روى له اإلمام البخاري يف القراءة حديثا واحدا عنه من ثالث طرق. (8)املدينة

  ه ( ،)ر م د ت س ق( 158حدير احلضرمي ، قاضي األندلس، )تمعاوية بن صاحل بن  -28

صاحل : وقال أبو حامت. ثقة: وأمحد والعجلي والنسائي هقال أبو زرع. الراجح من حاله أنه ثقة 
                                                                                                                                                 

  ( ,222، رقم )33,(، والتقريب، ص 2,71، رقم),13 /17يب الكمال، انظر: هتذ(1)
 (,22، رقم)131خري الكالم، ص(2)

 (  7228، رقم)13 /،3( ، ومسند أمحد 2,3، رقم)124 /،1سنن أيب داود (3)
، وجامع 2,2مت، ص، واملراسيل البن أيب حا3,2 /7، واجلرح والتعديل، ,,4 /,، والثقات ،  7 /7انظر : التاريخ الكبري ، (4)

 ( ,281، رقم)34, ، والتقريب، ص122 /4( ، والذهيب، امليزان،2,72) ,,17/1، وهتذيب الكمال، 271املراسيل، ص

 ( 1,2، رقم)22خري الكالم، ص (,)
 ( 221، رقم)143(، ص 272، رقم),14خري الكالم  ، ص )2)
  ( .432 /3صابة، ، واإل4,3 /3، واالستيعاب، 327 /8انظر: التاريخ الكبري،  (8(
 ( 84-82، رقم),2-21خري الكالم ، ص( 7(
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كان حييي بن سعيد ال يرضاه : وقال ابن معني. احلديث، حسن احلديث، يكتب حديثه وال حيتج به

. صدوق له أوهام: وقال ابن حجر. صدوق إمام: وقال الذهيب .صدوق: وقال ابن خراش. وهو ثقة

  (1) ت الرجالنعتمأما حييي بن سعيد ف: قلت()

رواه من طريقني من : احلديث األول. وروى له اإلمام البخاري يف القراءة حديثني يف مخسة مواضع

رواه من : حلديث الثاينوا. (3)، مث كررمها بذات املنت واإلسناد(2)حديث أيب الدر داء رضي هللا عنه

  (4)من طريق معاوية بن صاحل صحيحةحديث أيب سعيد اخلدري، وقد أخرجه مسلم يف 

 ه (، )ر م د ت س ق( 113مكحول الشامي و أبو عبد هللا الدمشقي و )ت -21

وذكره يف الطبقة الثالثة من . ثقة، فقيه، كثري اإلرسال، كما خلص احلافظ ابن حجر القول فيه 

 .أنه مل يسمع من الصحابة إال عن نفر قليل : اتبعي، يقال: قالاملدلسني، و 

روى مكحول حديثه املذكور عند اإلمام البخاري عن حممود بن الربيع وهو من صغار : )قلت( 

روى له البخاري يف القراءة ( ,)، وشعيب بن أيب محزة فروهوأيضا اتبعه عليه إسحاق بن أيب . الصحابة

   (2). بن الصامت رضي هللا عنهحديثا واحدا عن عباءة ا

                                                 

 /,، وهتذيب التهذيب، 1,8 /3(، والكاشف، ,,22، رقم)2,2 /17، وهتذيب الكمال، 372 /7انظر/: اجلرح والتعديل، (1)
  ( 2822، رقم )37,، والتقريب، ص482

  ( 17418، رقم ),41،4خري الكالم، ص(2)

  ( 277472، رقم )141، ,8املصدر السابق، ص(3)
  . 183-188 /4(، وصحيح مسلم، 243، رقم)312املصدر نفسه، ص (4)

(و 2822، رقم)3,2 /17، وهتذيب الكمال، ,27، وجامع املراسيل، ص442 /,، والثقات، 21 /7انظر: التاريخ الكبري، (,)
  ( ,278، رقم) ,4,(، والتقريب، ص1,7،)113وتعريف أهل التقديس، 

  ( ,2,148148، رقم)128، 2,ص خري الكالم،(2)
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  (1)ه (، )بخ م د ت س ق( 117ميمون بن مهران اجلزري، أبو أيوب الرقي، )ت -51
روى له اإلمام البخاري يف القراءة . (2)والنسائي  هابن سعد وأمحد والعجلي وأبو زرع ثقة، كما قال 

 . (3)أثرين معلقني من قوله

  (ه ( ، )ر ت س ق458القاسم الكويف ، )تهارون بن إسحاق بن حممد اهلمداين ، أبو  -51
روى اإلمام البخاري يف القراءة حديثا واحدا . (4)صدوق : وقال ابن حجر. ثقة كما قال النسائي 

 . (,)عن زيد بن أرقم رضي هللا عنه

  ، )ر د س((ه 426بن بشر بن حمبوب املزين، أبو احلسن البصري األحدب، )ت  هالل  -54
متقن : ، واتبعه عليه ابن حجر وذكره بن حبان يف الثقات وقال ثقة ، كما قال النسائي 

وهو من شيوخ اإلمام البخاري، روى له يف القراءة حديث واحدا عن عبد هللا بن عمرو . (2)للحديث

  . (8)رضي هللا عنه

  وائل بن حجر احلضرمي، )ر م د ت س ق( -53

روى له اإلمام . (7)والية  معاوية كان من ملوك اليمن ، مث سكن الكوفة، ومات يف. صحايب جليل 

 ( 2)البخاري يف القراءة حديثا واحدا عنه رضي اله عنه من طريقني

                                                 
 مل يشر املزي وال ابن حجر يف كتبهما إىل كونه من رجال القراءة خلف إمام اكتفاء بذكره يف األدب املفرد للبخاري ( 1(

 ( 8,42، )2,,، والتقريب، ص 272(، وجامع املراسيل، ص2232، ) ,4, /17انظر: هتذيب الكمال، (2)

  (. 43و رقم )47، ص(32، رقم )48خري الكالم، ص (3)

 ( 8221، رقم)27,(، والتقريب، ص ,,81، رقم)  178 /12انظر: هتذيب الكمال، (4)
  ( /ب43، لوحة )(وكتاب القراءة خلف اإلمام )خمطوط(,)
 ( 8322، رقم),8,(، والتقريب، ص ,,82، رقم )814 /12انظر: هتذيب الكمال، (2)
  ( ,1، رقم )41خري الكالم، ص(8)
 . 227 /3، واإلصابة، 242 /3، واالستيعاب، ,18 /7التاريخ الكبري، انظر:  (7(
 ( 223، 224، رقم)118خري الكالم ، ص (2(
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 . الوليد بن مسلم بن شهاب العنربي، أبو بشر البصري، )ر م د س(، مات بعد املائة  -52

ضي روى له البخاري حديثا واحدا عن أيب سعيد اخلدري ر . (1)ثقة، كما قال ابن معني وأبو حامت  

 . (2)هللا عنه 

  مات بعد املائتني(. املروزي، )ر مق ت س وهب بن زمعة التميمي، أبو عبد هللا -,,

روي له يف القراءة ، وهو من شيوخ اإلمام البخاري. (3)واتبعه ابن حجر، ثقة كما قال النسائي 

 (4)حديثا واحدا عمن مسع النيب صلي هللا عليه وسلم

 مات بعد املائة، )رد ت ي ق(، بري بن العوامحيي بن عباد بن عبد هللا بن الز  -56
روي له اإلمام البخاري يف القراءة حديثا واحدا عن عائشة . (,)قطين ثقة كما قايل النسائي والدار 

 (2)رضي هللا عنها من طريقني

ثقة  (ه (،)ر دم د ت س ق141الطائفي،)ت الليثي: يعلى بن عطاء العامري القرشي، ويقال  -57

روى له البخاري يف القراءة . (8)صاحل احلديث: ني والنسائي و وقال أبو حامتكما قال ابن مع 

 . (7)حديثا واحدا عن أيب هريرة رضي هللا عنه

  )رم د ت س ق(، ه  (154)ت، أبو إسرائيل الكويف، السبيعي يونس بن أيب إسحاق -58
االختالط ، لكن الراجح أنه ثقة يف غري حديث أبيه، مضطرب فيه؛ ألنه ممن مسع من أبيه بعد  

                                                 
 ( ,,84، رقم)74,ص  (، والتقريب،,833، رقم),,4 /12انظر: هتذيب الكمال، )1(
   (278، رقم)141خري الكالم، ص(2)
 ( 8488، رقم),7,، ص(، والتقريب83,2، رقم)471 /12انظر: هتذيب الكمال، ( 3(

  (  1,2، رقم )22خري الكالم، ص(4)

  (  ,8,8، رقم ) 22,(، والتقريب ص84488، رقم) 132 /,2انظر: هتذيب الكمال، (,)
  ( ,2741، رقم )8,، 37خري الكالم ، ص (2)
  ( ,874، رقم )2,2( و والتقريب: ص,881، رقم ),42 /، ,2انظر: هتذيب الكمال (8)
 ( ,22، رقم ) 117ص  خري الكالم،(7)
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 عن أبيه؟!  همن حديث صحيحةاإلمام مسلم يف  -أيضا -روايته عند املصنف كانت أبيه، وقد روى له
: أما كلمة النقاد فيه، فقد قال حييي القطان. أخرجوا له ما توبع عليه دون غريه مما ينفرد به: قلت 

مسعت : وقال األثرم. ديثه لنييف ح: وقال ابن خراش . حديثه مضطرب: وقال أمحد. كانت فيه غفلة

مساع يونس و زكراي وزهري : مسعت بن منري يقول: وقال أبو زرعه. أمحد يضعف حديث يونس عن أبيه

قوم ثقات يف أنفسهم؛ لكن حديثهم عن : ويف شرح علل الرتمذي. من أيب إسحاق بعد االختالط

. يونس بن أيب إسحاق :وذكر منهم. -بعض الشيوخ فيه ضعف خبالف حديثهم عن بقية شيوخهم

كان يونس بن أيب إسحاق مستوي احلديث يف غري أيب إسحاق : لغاليبففي اتريخ ا: وقال ابن رجب

ووثقه ابن . كان ثقة إن شاء هللا: وقال ابن سعد. ثقة: وقال ابن معني. أ ه. مضطراب يف حديث أبيه

حبديثه.  إال أنه ال حيتجصدوقا  كان: وقال أبو حامت. ليس به أبس: حبان، وقال ابن مهدي والنسائي

. (1)صدوق يهم قليال: وقال ابن حجر. ما به أبس الذهيب: صدوق لاحلديث. وقا زالعجلي: جائ لوقا

. (2)بن مسعود رضي هللا عنه يف الشواهد  البخاري يف القراءة حديثا واحدا عن عبد هللا روى له اإلمام

  . (3)يث أنس بن مالك رضي هللا عنه إبسناد صحيحويشهد له ما رواه املصنف يف الذي بعده من حد

   .ر م ت س ق( مات بعد املائة)، العدويبن أيب اجلهم القرشي  أبو بكر بن عبد هللا  -51

روى له البخاري يف القراءة حديثا واحدا عن ابن عباس رضي هللا . (4)وثقه ابن معني وأبو حامت . ثقة

 . (,)عنه 

                                                 
، واتريخ الثقات، 42 /2، واجلامع يف العلل، ,,2 /8، والثقات، 432 /2، واجلرح والتعديل، 323 /2انظر: الطبقات الكربى (1)

، 3,8، 222، وشرح علل الرتمذي البن رجب، ص  472 /4(، وامليزان، 8824، رقم) 24, /، ,2وهتذيب الكمال ,472/177
  ( 8722، رقم) 213، والتقريب، ص 283 /2وهتذيب التهذيب، 

  ( 247، رقم )122خري الكالم، ص (2)
  (  242، رقم ) 122املصدر نفسه، ص (3)

  ( ,828، رقم ) 223(، والتقريب، ص 8731، رقم ) 83 /21انظر: هتذيب الكمال، (4)
  ( 217، رقم ) ,11خري الكالم، ص (,)
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  (1) يب صلي هللا عليه وسلمأبو السائب رجل من أصحاب الن  -61

قال ابن منده، وأبو نعيم، وابن األثري، وابن كثري، وتبعهم ابن . له صحبة عداده يف أهل املدينة 

روى له اإلمام البخاري يف . (2)حجر، وذكروا له يف ترمجته حديثا واحدا وهو املروي يف كتاب القراءة

 . (3)القراءة حديثا واحدا عنه رضي هللا عنه

 ر م د ت س ق( )اَسه عبد هللا بن السائب، : السائب األنصاري املدين ، موىل بين زهرة، يقال أبو -61
: وقال ابن حجر. أمجعوا على أنه ثقة مقبولة النقل: قال ابن عبد الرب. وهو ثقة. مات بعد املائة 

  (,)ثة طرق روى له البخاري يف القراءة حديثا واحدا عن أيب هريرة رضي هللا عنه من ثال. (4)ثقة

 . ر م د ت س ق( مات بعد املائة)أبو علقمة الفارسي املصري،  -64

روى له البخاري يف القراءة . (2)أحاديثه صحاح: وقال أبو حامت. ثقة كما قال احلافظ يف التقريب 

 (8)حديثا واحدا عن أيب هريرة رضي هللا عنه 

 : التعليق

: ( رواة من أهل هذا القسم، وهم برقم8عة)بلغ عدد الصحابة رضي هللا عنهم ومن له إدراك سب -

(11( ،)2,)( ،22( ،)44 ،)48( ،),3( ،)2,) . 

                                                 

أنه علي شرط كتبهم ؛ألنه أحد رجال كتاب القراءة  معحجر فلم يذكروا له ترمجة يف كتبهما، وهم املزي يف هتذيب الكمال، وتبعه ابن (1)
"أبو السائب التابعي" ففي ترمجة علي بن حييي بن خالد. ذكر املزي أنه روى عن أيب السائب موىل بين  خلف اإلمام، وكأنه التبس عليهم:

  ( 8284، ) ,24 /، 21ري ، انظر: هتذيب الكمال زهرة، التابعي، وذكر رمز القراءة خلف اإلمام البخا

  . 73 /4، واإلصابة، 22 /14د البن كثري ، ، وجامع املسان127 /2انظر: أسد الغابة يف معرفة الصحابة، (2)

 ( 1,8، رقم) 82خري الكالم، ص (3)
  (  7113، رقم )243، والتقريب، ص 322 /2التهذيب،  وهتذيب (،8284، رقم ),24 /21انظر: هتذيب الكمال، (4)
 (71، 82، 87، رقم ) 28، ,2، 24خري الكالم، ص  ),(
  ( 7222، رقم )2,2(، والتقريب، ص 7117، رقم )328 /21انظر: هتذيب الكمال،  (2(
 (  ,22، رقم )117خري الكالم، ص (8)
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(و 3(، )2): لستة وعشرين راواي من أهل هذا القسم، وهم برقم صحيحةوروى اإلمام مسلم يف  -

(، 42(، )37(، )38(، ),3(، )28(، )24(، )21(، )12(و )12(، )14(و )12(، )8)

(43( ،)48( ،)47( ،)42)( ،,,( ،),3 ،) 

- (,4( ،),8( ،),7( ،),2( ،)21( ،)22،) . 

بلغ عدد الذين انفرد البخاري ابلرواية هلم يف القراءة فقط دون بقية الكتب الستة ومؤلفات  -

(، 27(، )23(، ),1(، )11(، )2): ( رواة، وهم برقم7أصحاهبا، وهم من أهل هذا القسم مثانية)

(22( ،)3,( ،)32) .  

البخاري ألهل هذا القسم، فقد روى هلم أحاديث مرفوعة وآاثرا موقوفة ومقطوعة، تنوعت رواية و  -

يف األصول يف الغالب، وكذلك يف املتابعات  -أيضا –وروى هلم موصوال وتعليقا وروى هلم 

 . والشواهد وهو مقل فيها
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 املطلب الثاني

 الرواة من أهل الصدق ممن تكلم فيهم

اختلفت كلمة النقاد فيهم، مع بيان عدد مروايت كل واحد  وهذا القسم يشمل أهل الصدق ممن 

  : منهم وكيفية الرواية هلم مرتبة أمساؤهم على حروف املعجم

   (1)ه (،)ي د ت س ق( 181، )ت احلمصيإَساعيل بن عياش بن سليم العنسي أبو عتبة  -1
كثري : انوقال ابن حب. لني: قال أبو حامت. صدوق يف روايته عن أهل الشام دون غريهم 

: وقال البخاري. ال حيتج به: وقال ابن خزمية. اخلطأ يف حديثه، فخرج عن حد االحتجاج به

ومبثل قول . إذا حدث عن أهل بلده فصحيح، وإذا حدث عن غري أهل بلده ففيه نظر

صدوق يف : وقال ابن حجر. والفسوي، وغريهم زرعهابن معني، وأمحد، وأبو : البخاري، قال

 . بلده، خملط يف غريهم روايته عن أهل

روى له اإلمام البخاري يف القراءة . (2)وحديثه هذا عن األوزاعي إمام أهل الشام: قلت 

، (3)حديثا واحدا عن عبادة بن الصامت رضي هللا عنه يف الشواهد وإسناده حسن ألجله

عمن ويشهد له ما رواه املصنف إبسناد صحيح يف الذي بعده من حديث حممد بن أيب عائشة 

 . فيصبح حديثه صحيحا لغريه. (4)شهد ذلك

                                                 
  بذكره يف رفع اليدين للبخاري. مل يشر املزي وال ابن حجر يف كتبهما إىل كونه من رجال القراءة خلف اإلمام اكتفاء(1)
(، وشرح علل الرتمذي ، ص 422، رقم) 2,8 /2، وهتذيب الكمال ، 124 /1، واجملروحني،  322 /1انظر: التاريخ الكبري،  (2(

  (.( 483، رقم )1,2، والتقريب، ص ,24 /1، وامليزان، 333

  (.( 82، رقم ) 2,خري الكالم، ص (3)
  ( 83قم )، ر ,2املصدر السابق، ص (4)
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 ر م د ت س ق( )، (ه  131عامر بن عبد الواحد األحول البصري، )ت  -4
الراجح من حاله أنه حسن احلديث إذا مل يكن من منكراته الختالف النقاد فيه توثيقا  

ل أبو وقا. ليس ابلقوي: وقال النسائي. ليس ابلقوي، ضعيف احلديث: أمحد: قال. وجترحيا

حيتمل لصدقه وهو : وقال الساجي. ليس به أبس: ابن معني: وقال. ثقة ال أبس به: حامت

وذكره ابن . صدوق ُيطئ: وقال ابن حجر. ال أرى براوايته أبسا: وقال ابن عدي. صدوق

روى له اإلمام البخاري يف القراءة حديثا واحدا عن عبد هللا . (1)حبان وابن شاهني يف الثقات 

وقد توبع عليه عند . (2)رضي هللا عنه يف املتابعات والشواهد وإسناده حسن ألجله بن عمرو

ويشهد له ما رواه املصنف يف احلديث الذي . (3)املصنف من طريق حسني املعلم بسند صحيح

، وما رواه (,)، وهو خمرج يف صحيح مسلم(4)بعده عن أيب هريرة رضي هللا عنه إبسناد صحيح

 . فيصبح حديثه صحيحا لغريه. (2)عائشة رضي هللا عنها يف احلديث قبله عن 

ه ( )بخ 161مشهور بكنيته، )ت عيسي ، أبو جعفر الرازي التميمي ،عيسي بن أيب -3

 . (7)د ت س ق( 

الراجح: أنه ال ينزل عن مرتبة احلسن يف غري روايته عن مغرية، ومن ضعفه فيسبب سوء  

 احلديث ، ويف رواية: صاحل احلديث. وقال ابن روايته عن مغرية. قال أمحد: ليس بقوي يف

ُيطئ ، ويف رواية: صاحل، ويف رواية:  ، ويف رواية: يكتب حديثه ولكنهمعني: كان ثقة خراسانيا

                                                 
، والكامل يف 722 /22، واتريخ أمساء الثقات، 123 /,، والثقات، 322 /2، واجلرح والتعديل،221 /1انظر: اجلامع يف العلل ،(1)

  ( 321,3، رقم ) 277، والتقريب، ص 322 /2(، وامليزان، 3,37، رقم) ,38 /2، وهتذيب الكمال،  71 /,الضعفاء، 
 ( 11، رقم )32خري الكالم ، ص (2)
 ( ,1، رقم )41املصدر السابق، ص (3)
 ( ,,2، رقم)127(، ص,7-88، رقم) 27-23(، ص 12، رقم )32املصدر نفسه، ص (4)

  1,2-1,1 /4صحيح مسلم، (,)
 ( ,1، رقم)37خري الكالم، ص (2)
  ألدب املفرد للبخاري.مل يشر املزي و ال ابن حجر يف كتبهما إىل كونه من رجال القراءة خلف اإلمام اكتفاء بذكره يف ا(8)
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: كان عندان ثقة. وقال ابن عمار املديينثقة وهو يغلط فيما يروي عن مغرية. وقال علي بن 

و من أهل الصدق سيء احلفظ. وقال أبو املوصلي: ثقة، وقال عمرو بن علي: فيه ضعف وه

: صدوق قة صدوق صاحل احلديث. وقال الساجي: شيخ يهم كثريا. وقال أبو حامت: ثزرعه

ليس مبتقن. وقال النسائي: ليس ابلقوي. وقال ابن خراش: صدوق سيء احلفظ. وقال ابن 

رجو أنه ال أبس مة، وأعدي: له أحاديث صاحلة، وقد روى عنه الناس، وأحاديثه عامتها مستقي

كري ال يعجبين  . وقال ابن سعد: كان ثقة. وقال ابن حبان: كان ينفرد عن املشاهري ابملناهب

:  ليس ابلقوي. وقال احلاكم: ثقة. وقال العجلياالحتجاج حبديثه إال فيما وافق الثقات. وقال 

. (1)ةابن عبد الرب: هو عندهم ثقة. وقال ابن حجر: صدوق سيء احلفظ خصوصا عن مغري 

روى له اإلمام البخاري يف القراءة حديثا واحدا تعليقا عن ابن عمر رضي هللا عنهما من غري 

  .(3). وله متابع إبسناد صحيح عند املصنف يف الذي قبله (2)طريق مغرية

   ه (، )ر د ت ق(158السهمي، أبو حممد املدين، )ت سلميكثري بن األ -3
فقد اختلفت  . ن، الختالف النقاد فيه توثيقا وجترحياأنه ال ينزل عن مرتبة احلس: الراجح 

. ليس به أبس: ويف رواية. ثقة: ليس بذلك القوي، ويف رواية: كلمة ابن معني فيه فقال مرة

زرعه: ليس ابلقوي يكتب حديثه. وفال أبو  صاحل :حامتوقال أبو . ضعيف: وقال النسائي

وقال . ثقة: وقال ابن عمار املوصلي. ويليس ابلقو صاحل  :املديينه لنب. وقال ابن في قصدو 

ولذلك خلص احلافظ ابن حجر احلكم . ومل أر به أبسا: وقال ابن عدي. ما أري أبسا: أمحد

                                                 
 /2(، وهتذيب التهذيب، 8787، رقم) ,14 /21، وهتذيب الكمال، 2,4 /,، الكامل يف الضعفاء، ,12 /2انظر: اجملروحني، ( 1(

 ( 7,12، رقم) 222، والتقريب، ص 324
 ( 4,، رقم)3,خري الكالم، ص (2)
 ( 3,، رقم )2,املصدر السابق، ص (3)
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روى اإلمام البخاري يف القراءة حديثا . (1)وذكره ابن حبان يف الثقات. صدوق ُيطئ: فيه فقال

، ويشهد له ما رواه (2)سن من أجلهواحدا عن زيد بن اثبت يف الشواهد واملتابعات، وإسناده ح

. (4)، وهو خمرج يف صحيح املصنف(3) ألرتاملصنف إبسناد صحيح من حديث خباب بن 

 . فيصبح حديثه صحيحا لغريه

 انفع بن حممود بن الربيع املدين، ويقال: ابن ربيعة األنصاري، )ر د س(. مات بعد املائة  -2
ل ابن عبد الرب: جمهول. وقال الدار قطين بعد الراجح أنه ينزل حديثه عن مرتبة احلسن. قا 

أن أخرج حديثه يف القراءة: هذا حديث حسن، ورجاله ثقات. وقال الذهيب: ثقة. وقال ابن 

.. روى اإلمام البخاري يف القراءة حديثا واحدا (,)حجر: مستور. وذكره ابن حبان يف الثقات

، وقد (2)بعات، وإسناده حسن ألجلهعن عبادة بن الصامت رضي هللا عنه يف الشواهد واملتا

. (8)توبع عليه عند املصنف أبسانيد حسنة كما يف احلديث الذي قبله والذي بعده، وغريمها

ما رواه املصنف إبسناد صحيح من حديث حممد ابن عائشة عمن مسع  -أيضا–ويشهد له 

. فيصبح (2)عمرو ، وما رواه إبسناد حسن من حديث عبد هللا بن(7)النيب صلي هللا عليه وسلم

 حديثه صحيح لغريه. 

                                                 

، 3,7 /1، واجلامع يف العلل، ,,1 /8(، واجلرح والتعديل، 28),2يف اجلرح و التعديل،  ملديينايبة لعلي بن انظر: سؤاالت ابن أيب ش)1(
 /4، وهتذيب التهذيب، 4,4 /3(، وامليزان، 28,,، رقم)3,2 /,1، وهتذيب الكمال، 3,7 /1، والكامل يف الضعفاء، 3,4 /8والثقات، 

   (211,، رقم )4,2، ص82,
  (221، رقم)143(، ص272، رقم),14 خري الكالم، ص)2(
  (334، رقم) ,,4املصدر السابق، ص)3(
  (888، )221 /، 2(821، ),24 /2(، 842، )232 /2(، ,82، رقم )244 /2صحيح البخاري ، )4(
هتذيب  ،3/128والكاشف ، 4/242، وامليزان، (2223رقم )، 12/27، وهتذيب الكمال، ,48/,، والثقات، ,1/32، قطين سنن الدار(,)

 (8,22رقم )، 7,,ص، التقريب، 2,4/,، التهذيب
 ( 81، رقم)2,خري الكالم، ص)2(

   (2,2، رقم )128(، ص 2,1، رقم)128(، ص82، رقم )2,(، وص,8، رقم)2,املصدر السابق، ص (8)
  ( 83، رقم),2املصدر نفسه، ص (7)

  ( 22، رقم )7,املصدر نفسه، ص (2)
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 : التعليق

 . (2): من أهل القسم، وهو برقم لراو واحد فقط صحيحةروى مسلم يف  -

، بل شاركه امل يرو اإلمام البخاري ألهل هذا القسم منفردا عن بقية الكتب الستة ومؤلفات أصحاهب -

 ( 3(، )2(و )1يف ثالثة منهم أصحاب السنن األربعة وهم برقم )

. (3): لراو واحد، وهو برقم معلقاً  ، روى أثراً وتعليقاً  وى اإلمام البخاري ألهل هذا القسم موصوالً ر  -

 . والبقية روى هلم رواايت موصولة مرفوعة

 . روى اإلمام البخاري جلميع أهل هذا القسم، رواايت يف املتابعات والشواهد -
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 املطلب الثالث

 اجملاهلالرواة 

ل من الرواة مع بيان عدد مروايت كل واحد منهم، وكيفية الراوية هلم، مرتبة اهوهذا القسم يشمل اجمل 

  : أمساؤهم علي حروف املعجم

  . مات بعد املائة. بالل بن املنذر احلنفي الكويف ، )ر( -1

 . (1)كما قال ابن حجر، ومل يذكروا له راواي عنه إال أيوب بن جابر وهو ضعيف. جمهول 

ي يف القراءة حديثا واحدا عن عدي بن حامت رضي هللا عنه يف الشواهد واملتابعات، روى له اإلمام البخار 

 ، ويشهد له ما رواه املصنف يف الذي قبله(2)وإسناده ضعيف ألجله، ولضعف الراوي عنه، وفيه أيضا انقطاع

نه ، ومن حديث جابر بن مسرة رضي هللا ع(3)ألرت رضي هللا عنهأبسانيد صحيحة من حديث خباب بن 
 . فيصبح حديثه صحيحا لغريه. ،(4)

 مات بعد املائة . البصري ، )ر( العبديعبد العزيز بن قيس  -4

ل، وقال أبو حامت د بذلك ألنه معروف بتوثيق اجملاهجمهول، وقد ذكره ابن حبان يف الثقات وال يعت 

دا من حديث أنس بن روى له البخاري يف القراءة حديثا واح. (,)مقبول: وقال ابن حجر. جمهول: والذهيب

                                                 
 ( 874، )122(، والتقريب، ص 884، )123 /3، وهتذيب الكمال، 322 /2انظر: اجلرح والتعديل، ( 1(

 ( 222، رقم )143خري الكالم، ص (2)
 ( 272، رقم)142املصدر السابق، ص (3)
  (,22، رقم)142املصدر نفسه، ص (4)
، والتقريب، ص 232 /2(، وامليزان، ,,,4، رقم )23, /11، وهتذيب الكمال، 124 /,، والثقات، 322 /,انظر: اجلرح والتعديل، (,)

 ( 4118، رقم )3,7
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وقد توبع عليه عند املصنف أبسانيد  (1)وإسناده ضعيف ألجله،. مالك رضي هللا عنه يف الشواهد واملتابعات

، ويشهد له أيضا ما رواه من حديث جابر بن مسرة رضي هللا (2)صحيحة يف احلديث الذي قبله والذي بعده

 . فيصبح حديثه صحيحا لغريه. (3)عنه

 ، )رد( مات بعد املائة عمارة بن ميمون -3

جمهول، وقال : وقال ابن حجر. بن سلمهال يعرف، ما حدث عنه سوى محاد : قال الذهيب. جمهول 

قرنه املصنف : )قلت(. وذكر حديثه. روى له البخاري يف القراءة خلف اإلمام وأبو داود حديثا واحدا: املزي

حديثا واحدا مقروان بثقتني من حديث أيب هريرة روى له البخاري يف القراءة . (4)بقيس وحبيب بن الشهيد

  . (8)، وأصله يف الصحيحني( 2)، وقد توبع أيضا، كما عند املصنف(,)رضي هللا عنه، عنه، وإسناده صحيح

 مات بعد املائة . عمر بن أيب سحيم البهزي أبو مغفل البصري،)ر( -2

وذكره ابن أيب . ع ابن مغفلجمهول، وقد ذكره اإلمام البخاري يف التاريخ الكبري، وقال مس 

: وقال ابن حجر. ال يعرف: وقال الذهيب. ووثقه ابن حبان. حامت يف اجلرح والتعديل وسكت عليه

روى له البخاري يف القراءة أثرا واحدا تعليقا، وهو موقوف على عبد هللا بن مغفل رضي . (7)مقبول 

                                                 
 (274، رقم)132خري الكالم ، ص (1)

 ,27 ,، رقم,14(،ص 273، رقم)132املصدر السابق، ص(2)

 (,22، رقم )142املصدر نفسه، ص (3)

ب، ص ، والتقري222 /4، وهتذيب التهذيب،  3,4 /2، و الكاشف، 187 /3، وامليزان، 4872 /23 /14انظر: هتذيب الكمال، (4)
 ( 4721، رقم) ,41

  ( 14، رقم)41خري الكالم ، ص  (,(
  ( 12، رقم )41املصدر السابق، ص  (2(
   41,4,,1 /4(، وصحيح مسلم، 882، رقم)2,1 /2صحيح البخاري ،  (8(
 /3(، وامليزان،4722)، رقم82 /14، وهتذيب الكمال، 114 /2، واجلرح والتعديل، ,,1 /,، والثقات، 123 /2انظر: التاريخ الكبري ،  (7(

  ( 42,1، رقم) 413، والتقريب، ص 127
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. (2)سناد حسن عند ابن أيب شيبة والبيهقي، وقد جاء موصوال إب(1)هللا عنه يف الشواهد واملتابعات

فيصبح حديثه . (3)وغريمها ءوله شواهد صحيحة اإلسناد من قول علي بن أيب طالب وأيب الدر دا

 . صحيحا لغريه

  ،)ر( (ه 421حممد بن مرداس ، أبو عبد هللا األنصاري البصري، )ت -5

مستقيم  كره يف الثقات وقال:فقد ذ ، ومل يتابعه عليه أحد، ابن حيان بتوثيقهجمهول انفرد  

، وهو من الشيوخ اإلمام البخاري. (4)مقبول: وقال ابن حجر. جمهول: وقال أبو حامت. احلديث

هللا عنه، وإسناده ضعيف من اجله،  روي له يف القراءة حديثا واحدا عن أب بكر رضي هللا عنه

، وأصلها يف (2)، وله متابعات وشواهد أبسانيد صحيحة عند املصنف(,)ومن أجل شيخه

 . فيصبح حديثه حسنا لغريه. (8)الصحيحني

 . مات بعد املائتني(. معقل بن مالك الباهلي، أبو شريك البصري، )ر ت -6

ذكره  : وقال أيضا. ثقة: وقال الذهيب. مرتوك: دياألز قال . أنه جمهول: الراجح من حاله 
 . مرتوك فأخطأدي أنه مقبول، وزعم األز : ابن حبان يف ثقاته، وقال ابن حجر

. (7)أما توثيق الذهيب فلعله اتبع ابن حبان يف ذلك، وال يعتد به إذا انفرد وهللا أعلم: قلت 

                                                 
  ( 28، رقم)8,خري الكالم ، ص  (1(

  ( ,22، رقم) 1,2، والقراءة خلف اإلمام ، ص 181 /2للبيهقي ،  لكربيا، والسنن 4,8 /1املصنف أليب شيبة، (2)
  ( 17، رقم )42(، ص2، رقم) 34خري الكالم، ص (3)
 /4(، وامليزان، ,217، رقم)2,2 /18، وهتذيب الكمال، 1,8 /2، والثقات، 28 /7، واجلرح والتعديل، 247 /1بري، انظر: التاريخ الك(4)

   (2287، رقم),,,، والتقريب، ص32
 (122، رقم )1,2خري الكالم، ص(,)

 ( 228، رقم)228(، ص,,2)م، رق282(، ص 122، رقم),28(، ص 1,7، رقم ),24املصدر السابق، ص (2)
   142 /4، 181 /3(، وصحيح مسلم، 873، رقم )228 /2يح البخاري ، صح(8)
 ( 2827، رقم),4,، والتقريب، ص 123 / 3، والكاشف، 148 /4، وامليزان، 2,2 /2، والثقات 272 /7انظر: اجلرح والتعديل،  (7(
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اإلمام البخاري يف القراءة أثرا واحدا مقروان بثقتني، وهو موقوف علي أيب هريرة رضي هللا  لهروى 
 . (1)عنه ، وإسناده حسن

   (ابن عبد هللا بن مغفل، )ر ت س ق -7

كما جاء مصرحا به عند اإلمام أيب حنيفة كما يف   -امسه يزيد. هر من حاله انه جمهولالظا 
وذكره . جمهول: قال ابن خزمية وابن عبد الرب واخلطيب. -(3)، وأمحد يف املسند(2)املساندجامع 

وذكره ابن حجر يف التقريب . البخاري يف اترُيه وابن أيب حامت يف اجلرح والتعديل وسكتا عليه
روى له اإلمام البخاري يف القراءة حديثا واحدا من طريقني عن أبيه عبد هللا بن .. (4)ت عليه وسك

، وقد توبع عليه عند (,)مغفل رضي هللا عنه يف الشواهد واملتابعات، وإسناده ضعيف؛ جلهالته
 (،2) املصنف بشواهد صحيحة من حديث أنس بن مالك، كما رواه يف األحاديث اليت بعده

 . فيصبح حديثه حسنا لغريه. (8)يف الصحيحني وأصلها

 . (8)موىل جابر بن عبد هللا -8

روى له اإلمام البخاري يف القراءة أثرا . فهو مبهم ال يعرف له اسم وال من هو. هولجم 

، (2)واحدا تعليقا من قول جابر بن عبد هللا رضي هللا عنه يف املتابعات، وقد رواه البيهقي موصوال

 . فيصبح حسنا لغريه. (1)، وقد توبع عند املصنف إبسناد صحيح (,1)هالتهوإسناده ضعيف جل

                                                 
 ( 132، رقم)78خري الكالم، ص (1)
   3234312 /1د للخوارزمي، جامع املسان(2)
   ,7 /4د، مسند أمح(3)
، واإلنصاف بني العلماء 224 /2، ونيل األوطار، 332 /1، ونصب الراية ، 324 /2، واجلرح والتعديل، 441 /7انظر: التاريخ الكبري، (4)

، ,22، والتقريب، ص 413 /3(، والكاشف، 7332، رقم)122 /22، وهتذيب الكمال، 1,2 /2من االختالف البن عبد الرب، 
 (  7482رقم)

 ( 137، 123، رقم)78، 72ري الكالم ، صخ (,(
 ( ,13-124، رقم )27-37املصدر السابق، ص  (2(
 . 111-,11 /4(، وصحيح مسلم، 843، رقم) 222 /2صحيح البخاري ،  (8(
 مل يشر املزي يف هتذيب الكمال، وتبعه ابن حجر فلم يذكرا له ترمجة يف كتبهما مع أنه علي شرطهم.  (7(
  (,22، رقم),,1، والقراءة خلف اإلمام، ص127 /2لبيهقي، ل لكربياالسنن  (2(
 ( 2,، رقم)2,خري الكالم، ص (,1(
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    : التعليق

بلغ عدد الرواة الذين انفرد اإلمام البخاري ابلرواية هلم يف القراءة فقط دون بقية الكتب الستة  -

(، ,(، )4(، )2(، )1( رواة، وهم برقم ),ومؤلفات أصحاهبا، وهم من أهل هذا القسم مخسة)

(7).  

(، والبقية روى هلم 7(، )4روى له اإلمام البخاري الثنني من أهل هذا القسم تعلقا ومها برقم )  -

 . موصوال

(، والبقية روى هلم أحاديث 7(، )2(، )4وروى لثالثة من أهل هذا القسم أاثرا موقوفة، وهم برقم )

 . مرفوعة

يف املتابعات والشواهد أو مقرونة هلم اإلمام البخاري رواايت  ىل، رو اجملاهمجيع هؤالء الرواة  -

  .بثقات، ومل يرو ألحد منهم يف األصول

(، فاألول روى هلم 2(، )3روى الثنني من أهل هذا القسم رواايت مقرونة بثقات، ومها برقم ) -

  . بثقتني -أيضا –حديثا مقروان بثقتني، واآلخر روى له أثرا موقوفا ومقروان 

                                                                                                                                                 
 (  271،رقم)137املصدر السابق، ص(1)
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 املطلب الرابع

 املرتوكنيالرواة الضعفاء و

وهذا القسم يشمل الضعفاء من الرواة، مع بيان عدد مروايت كل واحد منهم وكيفية الرواية هلم  

 : مرتبة أمساءهم على حروف املعجم علي النحو اآليت

 مات بعد املائة. أيوب بن جابر بن سيار احلنفي، أبو سليمان اليمامي الكويف ، )د ت بخ ر( -1
روى له اإلمام . (1)وابن حجر، وغريهم و حامت وأبو زرعهقال النسائي وأب ضعيف، كما 

البخاري يف القراءة حديثا واحدا عن عدي بن حامت رضي هللا عنه يف الشواهد، وإسناده ضعيف، 

أبسانيد صحيحة من حديث  ، ويشهد له ما رواه املصنف يف الذي قبله(2)ألجله وجلهالة شيخه 

فيصبح حديثه . (4)يث جابر بن مسرة رضي هللا عنهومن حد (،3)ألرت رضي هللا عنهخباب بن 

 . حسنا لغريه

 مات بعد املائة . جعفر بن ميمون التميمي،)ر د س ق(  -4

وقال . ليس بثقة: صاحل احلديث ويف رواية: أنه ضعيف، قال ابن معني: الراجح من حاله 

وقال أمحد  .وقال البخاري ليس بشيء. من ثقات البصريني: وقال احلاكم. صاحل: أبو حامت

وقال . وأرجو أنه ال أبس به، ويكتب حديثه يف الضعفاء: وقال ابن عدي. ليس ابلقوي: والنسائي

: وقال ابن حجر. وذكر الذهيب يف ترمجته، حديثه هذا. ال يتابع عليه: يف هذا احلديث العقلي

                                                 
، ,3, /1، والكامل يف الضعفاء، 128 /1، واجملروحني، 242 /2(، واجلرح والتعديل، 2,)42الضعفاء و املرتوكني للنسائي، (1)

 ( 2,8، رقم )117ص والتقريب،  ,1/27واملميزات 
 ( 222، رقم )143خري الكالم، ص (2)
 ( 272، رقم )142املصدر السابق ، ص (3)

  (,22، )142املصدر نفسه، ص (4)
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ضي هللا عنه من وروى له اإلمام البخاري يف القراءة حديثا واحدا عن أيب هريرة ر . (1)صدوق ُيطئ

، وله متابع رواه املصنف بسند (2)أربعة طرق يف الشواهد واملتابعات وأسانيدها ضعيفة ألجله

، ويشهد له ما رواه املصنف من حديث (4)، وهو خمرج يف الصحيحني(3)صحيح يف الذي بعده

يب ، وأيضا ما رواه املصنف من حديث أ(2)، وهو خمرج يف صحيح مسلم (,)عبادة بن الصامت

 . فيصبح حديثه حسنا لغريه. (8)رضي هللا عنه اخلدريسعيد 

 ( 8)بن أيب املغرية ، أبو عبد الرمحن التميمي، املعلم القاص حنظله -3

كويف مل يكن به أبس إن شاء هللا، : قال ابن معني يف التاريخ. الراجح من حاله أنه ضعيف 

.. (2)ال يكتب حديثه: يزان واللسانويف امل. ضعيف يكتب حديثه: وجاء قول ابن معني يف الكامل

واحدا تعليقا عن سعيد بن جبري يف املتابعات و إسناد اإلمام البخاري يف القراءة أثرا روى له 

فيصبح حديثه . (11)، وله متابع رواه املصنف إبسناد صحيح عن سعيد بن جبري(,1)ضعيف ألجله

 . حسنا لغريه

                                                 

لي، فاء الكبري للعق، والضع472 /2(، واجلرح والتعديل، 112)84، الضعفاء و املرتوكني للنسائي، 121 /2انظر: اجلامع يف العلل، )1(
، 141، والتقريب، ص 377 /1، والتهذيب، 417 /1، وامليزان، ,32 /1، واملستدرك، 137 /2 الضعفاء، ، والكامل يف172 /1
(221 ) 
  ( ,22، رقم )144(، ص,,1، رقم),8(، ص ,2، رقم ),8(، ص7، رقم)37ص  خري الكالم،)2(
 ( 2، رقم )37املصدر السابق، ص )3(
  ,,1 /4، (، وصحيح مسلم822، رقم )2,1 /، 2صحيح البخاري )4(
 ( ,، رقم)32خري الكالم، ص ),(
  1,1 /4صحيح مسلم، )2(
  ( 13، رقم),4خري الكالم، ص )8(
 مل يشر املزي يف هتذيب الكمال، وتبعه ابن حجر فلم يذكروا له ترمجة يف كتبهما، مع أنه شرطهم )7(
، والكامل يف 2,2 /7، والثقات، 242 /3والتعديل، ، واجلرح 43 /3، والتاريخ الكبري ، ,14-132 /2انظر: التاريخ البن معني، )2(

  447 /2، ولسان امليزان، 221 /1، وامليزان، 2/423الضعفاء، 
 ( 37، رقم) 48خري الكالم ، ص (,1)
  (228، رقم)133املصدر السابق، ص(11)
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 مات بعد املائة . ، )ر(،ميسي البصريازم بن احلسني، أبو إسحاق احلح -2
. شيخ يكتب حديثه وال حيتج به: ليس بشيء ، وقال أبو حامت: قال ابن معني. ضعيف 

. منكر احلديث علي قلة روايته، كثري الوهم فيما يرويه: وقال ابن حبان. روى مناكري: وقال أبو داود

يثه شبه الغرائب وهو عامة حديثه عمن يروي عنهم ال يتابعه أحد عليه، وأحاد: وقال ابن عدي

روى له البخاري يف القراءة حديثا واحدا عن . (1)ضعيف: وقال ابن حجر. ضعيف يكتب حديثه

، وقد توبع عليه (2)أنس بن مالك رضي هللا عنه يف الشواهد واملتابعات، وإسناده ضعيف من أجله

 ( 4)، وأصله خمرج يف الصحيحني(3)عند املصنف

 . سطي، )ر( مات بعد املائةأبو حممد الو ن أيب زايد اجلصاص، زايد ب  -5

: واهي احلديث وقال أبو حامت: زرعهوقال أبو . مرتوك: قال النسائي والدار قطين. ضعيف 

روى اإلمام البخاري . (,)ضعيف: وقال ابن حجر. جممع علي ضعفه: وقال الذهيب. منكر احلديث

وإسناده ضعيف ألجله، وفيه .  عنهيف القراءة أثرا واحدا موقوفا علي عمران ابن حصني رضي هللا

 . (8)و وقد توبع عليه إبسناد صحيح عند ابن أيب شيبة والبيهقي(2)انقطاع 

  . مات بعد املائتني. عبد هللا بن عيسي، أبو خلف اخلزاز البصري، )ر ت( -6
يروي : وقال ابن عدي. ليس بثقة: وقال النسائي. منكر احلديث: قال أبو زرعه. ضعيف 

وساق حديثه املذكور عند . ن عبيد مما ال يوافقه عليه الثقات، وليس هو ممن حيتج بهعن يونس ب
                                                 

(، ,1,8) 328 /,الكمال،  ، وهتذيب83 /3، والكامل يف الضعفاء، 277 /1، واجملروحني، 323 /3انظر: اجلرح والتعديل،  (1(
  ( 1214، رقم )172، والتقريب، ص ,, /2، وهتذيب التهذيب، 213 /8، ولسان امليزان، 222 /1وامليزان، 

  ( 132، رقم )72خري الكالم، ص(2)
  ( ,13-124، رقم) 72-73املصدر السابق، ص(3)
 . 111-,11 /، 4(، وصحيح مسلم، 843، حديث رقم)222 /2صحيح البخاري ، (4)
 /2، وهتذيب الكمال، 178 /3(، والكامل يف الضعفاء، ,23)113، الضعفاء و املرتوكني للنسائي، 32, /3انظر: اجلرح والتعديل، (,)

  ( 2,88، رقم)212، والتقريب، ص72 /2(، وامليزان، 2,27، رقم) 382
 ( ,2، رقم) 2,خري الكالم ، ص (2)

 ( 234، رقم )1,2ءة خلف اإلمام البيهقي، ص ، والقرا328 /1املصنف البن أيب شيبة ، (8)
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روى له اإلمام البخاري يف القراءة حديثا . (1)ضعيف: وقال ابن حجر. البخاري من مجلة إفراداته

واحدا عن أيب بكرة رضي هللا عنه يف الشواهد واملتابعات، وإسناده ضعيف ألجله وألجل شيخ 

، وأصلها يف (3)وله متابعات وشواهد أبسانيد صحيحة عند املصنف (،2)فيه البخاري

 فيصبح حديثه حسنا لغريه 

 . مات بعد املائة. البصري، )ر( ألمحريااملثىن بن دينار القطان  -7

وقال . ُيطئ إذا روى عن القاسم بن حممد: وذكره ابن حبان يف الثقات وقال. ضعيف 
روى له اإلمام . (,)لني احلديث: وقال ابن حجر. يف حديثه نظر: العقليوقال  .جمهول: أبو حامت

 . البخاري يف القراءة حديثا واحدا من حديث أنس

وقد توبع عليه عند املصنف ، (2)وإسناد ضعيف ألجله، بن مالك رضي هللا عنه يف الشواهد واملتابعات
ويشهد له أيضًا ما رواه من حديث جابر بن مسرة  ،(8)أبسانيد صحيحة يف احلديث الذي قبله والذي بعده

 . فيصبح حديثا حسناً لغريه. (7)رضي هللا عنه 

 . )رد ق(، ه(175)ت ، موسى بن عبد العزيز اليماين العدين -8

وقال ابن . منكر احلديث: وقال السليماين، ضعيف: املديينأنه ضعيف قال ابن : الراجح من حاله 

ورمبا أخطأ وقال ابن معني : وزاد ابن حبان. بان وابن شاهني يف الثقاتوذكره ابن ح. جمهول: اجلوزي

                                                 
، ,48 /2(، وامليزان، 34,2، رقم )4,8 /,1، وهتذيب الكمال، 2,1 /4، والكامل يف الضعفاء، 128 /,انظر: اجلرح والتعديل: (1)

 ( 3,24، رقم )318والتقريب، ص

  (122، رقم) ,21خري الكالم ، ص (2)
 ( 123، رقم)1,2(، ص 181، رقم ),,1(، ص122، رقم )72(، ص 144، رقم) 77املصدر السابق، ص (3)

   142 /4، 181 /3(، وصحيح مسلم، 873، رقم) 228 /2صحيح البخاري، (4)
، وهتذيب ,43 /3(، وامليزان، 2321، رقم)422 /18، وهتذيب الكمال، ,32 /7، واجلرح والتعديل، 4,, /8انظر: الثقات، ( ,(

  (2427رقم ) ،12,، والتقريب، ص327 /,التهذيب، 
 ( . 274رقم )، 132ص، خري الكالم (2(
 ( . ,27رقم )، ,14ص، ( 273رقم )، 132ص، املصدر السابق( 8)
 ( . ,22رقم )، 142ص، املصدر نفسه( 7)
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، ولكن ما هو ابحلجة، ومل يذكره أحد يف كتب الضعفاء أبداً : وقال الذهيب. ليس به أبس: والنسائي

وقال ابن . السيما واحلكم بن أابن ليس أيضًا ابلثبت، من املنكرات -يعين حديث صالة التسبيح -وحديثه

روى له اإلمام البخاري يف القراءة حديثا واحدًا عن ابن عباس رضي هللا . (1)دوق سيئ احلفظص: حجر

فقد أنكر عليه بعض أهل ، وإسناده ضعيف ألجله، عنهما يف صالة التسبيح وهو من فضائل األعمال

 . (2)وقد اختلفوا يف تصحيحه وتضعيفه، العلم

 ات بعد املائةم. )رد(، الكويف أألسدي ألكاهليحييي بن كثري  -1

وقال يف ، وثق: وقال الذهيب يف امليزان. ضعيف: وقال النسائي. شيخ: قال أبو حامت. ضعيف 

روى له اإلمام البخاري يف  (3)وذكره ابن حبان يف الثقات. لني احلديث: وقال ابن حجر. ضعيف: الكاشف

شواهد واملتابعات وإسناده ضعيف القراءة حديثًا واحدًا عن املسور بن يزيد املالكي رضي هللا عنه يف ال

وقد توبع عليه يف احلديث الذي رواه املصنف قبله إبسناد صحيح من حديث عبد الرمحن بن ، (4)ألجله

فيصبح . (2)وله شاهد رجاله ثقات من حديث ابن عمر عند أيب داود وابن حبان والطرباين والبيهقي. (,)أبزى

 حسناً لغريه

                                                 

،وهتذيب ,2/14(،واملوضوعات البن اجلوزي،13,1)3,2،واتريخ أمساء الثقات، 2/1,2 والثقات، 8/222، أنظر التاريخ الكبري( 1)
 (،2277،رقم )2,,والتقريب ،ص  4/212،وامليزات (2783،رقم),17/47مالالك

 ( . ,23رقم )، ,12ص، خري الكالم( 2)

، وامليزان، 222/ ، 3والكاشف ، ( 8422رقم )، 124/، ,2وهتذيب الكمال ، 173/ ، 2واجلرح والتعديل ، 28,/,، انظر الثقات( 3)
 ( ,823رقم )، ,2,ص ، والتقريب، 4/4,3
 ( . 121رقم )، ,,1ص، الكالم خري( 4(
 ( . ,12رقم )، ,,1ص ، املصدر السابق( ,(
والسنن ، 12/313، واملعجم الكبري للطرباين، ( 2242رقم )، 13/، 2وصحيح ابن حبان ، ( 2,8رقم )، 232/، 1سنن أيب داود ( 2(

 . 212/، 3الكربى 
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)ت ، ه(131)ت، البًكاء احلًداين حيىيلبصري املعروف أو ابن سليم ا، حييي بن مسلم -11

 (1)ق(

. ليس بقوي: وقال أبو زرعه. ليس بذاك: وقال ابن معني. مرتوك احلديث: قال النسائي. ضعيف 

روى له اإلمام البخاري يف القراءة أثراً واحداً تعليقًا عن . (2)ضعيف: وابن حجر، والذهيب، وقال الدار قطين

وله متابع إبسناد صحيح ، (3)وإسناده ضعيف ألجله وألجل تلميذه،  عنه يف املتابعاتابن عمر رضي هللا

 . فيصبح حديثه حسناً لغريه. (4)عند املصنف يف الذي قبله

 : التعليق

بلغ عدد الرواة الذين انفرد اإلمام البخاري ابلرواية هلم يف القراءة فقط دون بقية الكتب الستة  -
والبقية ، (8)، (,)، (4)، (3): أهل هذا القسم أربعة رواة وهم برقم وهم من، ومؤلفات أصحاهبا

 . شاركه يف الرواية هلم بعض أصحاب السنن األربعة

فروى الثنني منهم أاثرًا موقوفة ومقطوعة ، روى اإلمام البخاري ألهل هذا القسم موصواًل وتعليقاً  -
 . مرفوعاً والبقية روى هلم موصوالً و ، (,1)، (3تعليقاً ومها برقم )

وروى لراو آخر ، (3روى اإلمام البخاري لراٍو من أهل هذا القسم أثراً موقوفاً يف األصول وهو برقم) -
حديث ابن عباس يف صالة التسبيح وهو أصح ، (7من أهل هذا القسم يف األصول وهو برقم)

 ،من صححه: فمنهم، وهو حديث خمتلف يف حكمه وهو يف فضائل األعمال، حديث يف الباب
أما بقية هؤالء الرواة . من حكم عليه ابلوضع: ومنهم، من ضعفه: ومنهم، من حسنه: ومنهم

 . الضعفاء فقد روى هلم يف املتابعات والشواهد ومل يرو هلم يف األصول

                                                 

 مع أنه علي شرطهم. ، له رمز القراءة يف كتبهما وتبعه ابن حجر فلم يذكرا، مل يشر املزي يف هتذيب الكمال( 1) 
، 4,7/، 4وامليزان ، 8/121، والكامل يف الضعفاء، 1,2/، 3واجملروحني ، ( 228)، 2,2انظر: الضعفاء واملرتوكني للنسائي ( 2) 

 ( . ,824رقم )، 28,ص ، والتقريب، 3/227، والكاشف
 ( . 4,رقم )، 3,ص، خري الكالم( 3) 
 ( . 3,رقم )، 2,ص ، لسابقاملصدر ا( 4) 
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 املبحث الثاني

 الرواة الذين أوردهم اإلمام البخاري يف كتابه القراءة

 حكاية عن اخلصم

 املطلب األول

 الرواة الثقات ومن يف حكمهم

 مات بعد املائتني . )ر ت ق(، إسحاق بن جعفر بن حممد اهلامشي اجلعفري املدين -1

روى له اإلمام البخاري يف القراءة حديثًا واحدًا عن . (1)صدوق: قال ابن معني وابن حجر. ثقة 

، فإنه متهم ابلكذب، هللا إبسناد ضعيف جدًا ألجل كثري بن عبد، عمرو بن عوف املزين رضي هللا عنه

 ( 3)وهذا احلديث ذكره املصنف أثناء مناقشته أدلة اخلصم. (2)ويروي عن أبيه عن جده نسخة موضوعة

 . 2)بخ م د ت س ق(، ه(161)ت، احلسن بن صاحل بن حَي اهلمداين -4

اءة روى له اإلمام البخاري يف القر . (,)ثقة فقيه عابد رمي ابلتشيع كما قال احلافظ ابن حجر 

وألجل جابر اجلعفي ، حديثًا واحدًا تعليقًا عن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنه إبسناد ضعيف معلول

 . (2)وذلك أثناء مناقشة أدله اخلصم، (1)املتفق على ضعفه

                                                 

 . 348/، ,,1والتقريب، 2/28/342، انظر: هتذيب الكمال( 1(
، 8,/2، والكامل يف ضعفاء الرجال، 2/221، واجملروحني البن حبان، ( 22,) ,,2، انظر ترمجته يف الضعفاء واملرتوكني للنسائي( 2(

 ( . 218,) ,42، والتقريب
 ( . 232رقم )، 123ص، خري الكالم( 3(

 مل يشر املزي وال ابن حجر يف كتبهما إىل كونه من رجال كتاب القراءة خلف اإلمام اكتفاء بذكره يف األدب املفرد. ( 4(
 ( . ,,12رقم )، 121ص، والتقريب ، ( ,122رقم )، 4/342، انظر: هتذيب الكمال( ,(
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 مات بعد سنة سبعني. (3))م د ت س ق(، ِحطان بن عبد هللا الًرقاشي البصري -3

له اإلمام البخاري يف القراءة حديثًا واحدًا تعليقًا عن أىب روى . (4)كما قال احلافظ ابن حجر،  ثقة 

 . (,)وقد أعله البخاري أثناء مناقشته أدلة اخلصم، موسى األشعري رضي هللا عنه

 مات بعد املائة. (6))بخ د س ق(، ويقال زيد أبو عتاب الشامي، زيد بن أيب عتاب -2

اإلمام البخاري يف القراءة حديثًا واحداً روى له . (8)كما خلص احلافظ ابن حجر القول فيه،  ثقة 

 . (7)أعله اإلمام البخاري أثناء مناقشة أدلة اخلصم، تعليقاً عن أيب هريرة رضي هللا عنه إبسناد ضعيف

 (1))م د ت س ق(، ه(151)ت، علي بن صاحل بن صاحل بن حَي اهلمداين أبو حممد الكويف -5

له اإلمام البخاري يف القراءة حديثًا واحدًا تعليقًا عن روى . (,1)كما قال ابن معني والنسائي،  ثقة 

 ( 11)أعله البخاري أثناء مناقشة أدلة اخلصم، علي رضي هللا عنه إبسناد ضعيف

                                                                                                                                                 

 ( . 787) 138ص، والتقريب، 2/113، فاءوالكامل يف الضع، ( 42) 2,ص، انظر ترمجته يف الضعفاء الصغري للبخاري( 1)
 ( . 22رقم )، ,4ص، خري الكالم( 2)
 وتبعه ابن حجر فلم يذكرا له رمز القراءة يف كتبهما مع أنه علي شرطهم. ، مل يشر املزي يف هتذيب الكمال( 3(
 ( . 1322رقم )، 181ص، والتقريب، ( 1322رقم )، ,3/,، انظر: هتذيب الكمال( 4)
 ( . 2,8رقم )، ,13ص، مخري الكال( ,)
 مل يشر املزي وال ابن حجر يف كتبهما إىل كونه من رجال القراءة خلف اإلمام اكتفاء بذكره يف األدب املفرد للبخاري. ( 2)
 ( . ,214رقم )، 224ص، والتقريب، ( 2,27رقم )، ,2/48، انظر: هتذيب الكمال( 8)
 ( . 222رقم )، 112ص ، خري الكالم( 7)
 مع أنه علي شرطهم. ، وتبعه ابن حجر فلم يذكرا له رمز القراءة يف كتبهما، ر املزي يف هتذيب الكمالمل يش( 2)

 ( . 4847رقم )، 4,2ص ، ( ، والتقريب4227رقم )، 277/ 13، انظر: هتذيب الكمال( ,1)
 ( . 42رقم )، 42ص، خري الكالم( 11(
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 املطلب الثاني

 الرواة من أهل الصدق ممن تكلم فيهم

 . (1))م س(، ه(135)ت ، أبو حفص القاضي، عمر بن عامر السلمي البصري -1
فقد كان حييي بن سعيد ال يرضاه مع أنه متعنت . ه من مرتبة احلسنأن: الراجح من حاله 

، ليس به أبس: وقال ابن معني. ضعيف: قال أبو داود والنسائي. يف الرجال إال أن غريه ضعفه

ليس به : وقال ابن عدي. شيخ صاحل: املديينوقال ابن . ضعيف: وقال يف مرة أخري. ثقة

وذكره ابن ، صدوق له أوهام: وقال ابن حجر. صدوق: وقال الذهيب. ثقة: العجليوقال . أبس

روى له اإلمام البخاري يف القراءة حديثاً . (2)صحيحةوروى له مسلم يف ، حبان يف الثقات

 . (3)وقد أعله البخاري أثناء مناقشته أدلة اخلصم. واحداً تعليقاً عن أيب موسى األشعري

 . (2))م د ت س ق(، ه(127)ت ، قرة بن عبد الرمحن بن حيويل املصري -4
منكر احلديث : قال أمحد. أنه من مرتبة احلسن إذا مل يكن من منكراته: الراجح من حاله 

: وقال أبو زرعه. ليس بقوي: وقال أبو حامت والنسائي. ضعيف احلديث: جدًا وقال ابن معني

صدوق له : وقال ابن حجر. يف حديثة نكارة: وقال أبو داود. األحاديث اليت يرويها مناكري

                                                 

 مع أنه علي شرطهم. ، يذكرا له رمز كتاب القراءة يف كتبهماوتبعه ابن حجر فلم ، مل يشر املزي يف هتذيب الكمال( 1)
، (4748رقم )، 22/، 14وهتذيب الكمال ، 28/,، والكامل يف الضعفاء، 8/171، والثقات، 3,2/1238، انظر: اتريخ الثقات( 2)

 ( . ,422رقم )، 414ص، والتقريب، 3/2,2، وامليزان
 ( . 2,8. رقم ),13خري الكالم، ص( 3)
 مع أنه علي شرطهم. ، يشر املزي يف هتذيب الكمال، وتبعه ابن حجر فلم يذكرا له رمز القراءة يف كتبهمامل ( 4)
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روي له اإلمام البخاري يف القراءة حديثًا واحدًا تعليقًا عن أيب هريرة رضي هللا عنه . (1)مناكري

 . (2)إبسناد ضعيف أثناء مناقشة أدلة اخلصم

 املطلب الثالث

 لالرواة اجملاه

  مات بعد املائة. )رد ت ق(، عبد هللا بن عمرو بن عوف املزين -1

: قال ابن حجر، لفإنه معروف بتوثيق اجملاه، وال يعتد بذلك، ثقاتذكره ابن حبان يف ال. جمهول 

روى له اإلمام البخاري يف القراءة حديثًا واحدًا عن عمرو بن عوف املزين رضي هللا عنه . (3)مقبول

)إبسناد ضعيف جدا وهذا احلديث ذكره املصنف أثناء مناقشة أدلة اخلصم من ابب تذكريهم ، (4ًً

 . والسنة عند االختالف يف املسألة ابلرجوع إىل القراَن

 من طبقه التابعني، (5)عبد هللا ابن أيب ليلي األنصاري -4

هذا رجل جمهول هذا ما أعلم له شيئا يرويه عن علي غري هذا احلرف املنكر : قال ابن حبان. جمهول 

ال يعرف واخلرب : يتابع عليه وقال الذهيب ال: العقليوقال . الذي يشهد إمجاع املسلمني قاطبة ببطالنه

، روى له اإلمام البخاري يف القراءة أثراً واحداً تعليقاً من قول علي بن أيب طالب رضي هللا عنه. (2)منكر

 . (8)جلهالته وجهالة ابنه، مث قام بتضعيف ما رواه، وذلك أثناء مناقشته ألدلة اخلصم

                                                 

 ( . 41,,، ),,4والتقريب، ص ، 3/377( ، وامليزان، 4,8,) 228/,1، وهتذيب الكمال، 8/131، انظر: اجلرح والتعديل( 1)
 ( . 2,1، رقم ),11ص، خري الكالم( 2)
 (. 3,,3) 312ص ، والتقريب، ( 3432رقم )، 387/,1، وهتذيب الكمال، 41/,، والثقات، 117/,، التعديلانظر: اجلرح و ( 3(
 ( . 232رقم )، 123ص، خري الكالم( 4)
 وتبعه ابن حجر فلم يذكرا له ترمجة يف كتبهما مع أنه علي شرطهم. ، مل يشر املزي يف هتذيب الكمال( ,)
 . 4,2، 3/424، ولسان امليزان، 28,، 437/ 2، وامليزان، 4/232، يف الضعفاء والكامل، ,/2، انظر: اجملروحني( 2)
 ( . 42رقم )، 42ص ، خري الكالم( 8)
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  (1)من طبقة التابعني. املختار بن عبد هللا بن أيب ليلى -3

وزاد ابن . منكر احلديث: وقال أبو حامت وابن حبان. ال يعرف: قال البخاري، ال يعرفجمهول  

. (2)وأميا كان هو بطل االحتجاج بروايته، فال أدري أهو املتعمد لذلك كان أو أبوه، قليل الرواية: حبان

وذلك أثناء ، هروى له البخاري يف القراءة أثرًا واحدًا تعليقًا من قول علي بن أيب طالب رضي هللا عن

  (3)مناقشته ألدلة اخلصم، مث قال اإلمام البخاري بتضعيف ما رواه جلهالته وجهالة أبيه

 ( 2)مات بعد املائة. )م د ق(، موسى بن سعد أو سعيد بن زيد بن اثبت األنصاري املدين -2

. وثق: ذهيبوقال ال، لهألنه معروف بتوثيق اجملا، ذكره ابن حبان يف الثقات، وال يعتد به. جمهول 

 واحداً  يف القراءة أثراً روى له اإلمام البخاري . (,)مقبول. وقال ابن حجر. وهو بذلك متابع البن حبان

 . (2)أثناء مناقشة أدلة اخلصم تعليقاً عن زيد بن اثبت رضي هللا عنه إبسناد ضعيف ،أعله اإلمام البخاري

 . (7)حييي بن محيد -5

ضعفه الدار : وقال الذهيب. هول وال يعتمد علي حديثهجم: حيث قال، جمهول كما قال املصنف 

ل كما هو ألنه يوثق اجملاه، وال يعتد بتوثيق ابن حبان إذا انفرد، قلت. وذكره ابن حبان يف ثقاته. قطين

 . (7)معروف عنه
                                                 

 مل يشر املزي يف هتذيب الكمال وتبعه ابن حجر فلم يذكرا له ترمجة يف كتبهما مع أنه علي شرطهم. ( 1)
ولسان ، 4/82، وامليزان، 3/2، واجملروحني، ,7/31، واجلرح والتعديل، ,,222/2، والضعفاء الصغري، ,8/37، انظر: التاريخ الكبري( 2)

 . 2/8، امليزان
 ( . 42رقم )، 42ص، خري الكالم( 3)
 مع أنه علي شرطهم. ، وتبعه ابن حجر فلم يذكروا له رمز القراءة يف كتبهما، مل يشر املزي يف هتذيب الكمال( 4)
 ( . ,222رقم )، 1,,ص ، والتقريب، 3/147، والكاشف، 4,1/,انظر: الثقات ( ,(
 ( . ,,رقم )، 1,ص، خري الكالم( 2(
 مع أنه علي شرطهم. ، وتبعه ابن حجر فلم يذكرا له ترمجة يف كتبهما، مل يشر املزي يف هتذيب الكمال(8(
، ، واملغين يف الضعفاء للذهيب8/227، والكامل يف الضعفاء، 4/327، والضعفاء الكبري ، 2/2,1والثقات ، 3,8ص ، انظر: خري الكالم( 7(
 2/3,7، ولسان امليزان، ,4/38، وميزان االعتدال، 2/833
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وذلك ، روى له اإلمام البخاري يف القراءة حديثًا واحدًا تعليقًا من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه 

 . (1)وحكم عليه ابجلهالة وضعف حديثه ألجله، ثناء مناقشته ألدله اخلصمأ

حممد بن جباد بن سعد بن أيب وقاص القرشي الزهري : اَسه، ابن جباد رجل من ولد سعد -6

 . (4)املديين

لكن ال يعتد بذكر ابن ، وذكره ابن حبان يف ثقاته، مل يعرف: حيث قال اإلمام البخاري، جمهول 

 . (3)لألنه معروف بتوثيق اجملاه، قاتهحبان له يف ث

، روي له اإلمام البخاري يف القراءة أثرًا واحدًا تعليقًا من قول سعد بن أيب وقاص رضي هللا عنه 

 . (4)وحكم عليه ابجلهالة وضعف حديثه ألجله، وذلك أثناء مناقشته ألدلة اخلصم

 املطلب الرابع

 الرواة الضعفاء واملرتوكون

 . (5))د ت ق(، ه(147)ت ، ن احلارث اجلعفي أبو عبد هللا الكويفجابر بن زيد ب -1

. كان كذاابً : وقال ابن معني. ما رأيت أكذب من جابر اجلعفي: قال أبو حنيفة. ضعيف جداً  

 . (2)ضعيف رافضي: وقال ابن حجر. مرتوك: وقال النسائي

                                                 

 ( . 2,1، رقم ),11خري الكالم، ص( 1(
 مع أنه علي شرطهم. ، وتبعه ابن حجر فلم يذكرا له ترمجة يف كتبهما، مل يشر املزي يف هتذيب الكمال( 2)
 . 8/382، والثقات، 8/213، ، واجلرح والتعديل128، صوخري الكالم، 1/44، انظر: التاريخ الكبري( 3)
 ( . 48رقم )، ,,خري الكالم، ص( 4)
 وتبعه ابن حجر فلم يذكرا له رمز القراءة يف كتبهما مع أنه علي شرطهم. ، مل يشر املزي يف هتذيب الكمال(,(
والكامل يف الضعفاء، ، 1/2,7، ( ، واجملروحني1,,) 81والضعفاء واملرتوكني للنسائي، ، ( 42) 2,ص، الضعفاء الصغري للبخاري( 2)
 ( . 787، رقم )138ص، ، والتقريب2/113
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بن عبد هللا رضي هللا عنه إبسناد  روى له اإلمام البخاري يف القراءة حديثًا واحدًا تعليقًا عن جابر

 . (1)ضعيف جداً من أجله، أثناء مناقشة أدلة اخلصم

 (4))د ت س ق(، ه(65)ت ، احلارث بن عبد هللا األعور اهلمداين، أبو زهري الكويف -4

 . ضعيف: ويف رواية أخري قال، ثقة: لكن ورد عن حييي بن معني أنه قال فيه. ضعيف 

وروي مسلم يف مقدمة الصحيح عن . ال يتابع حييي علي هذا: امي بقولهتعقبه عثمان الدر : )قلت( 

كان غالبًا يف التشيع، واهيًا يف : حدثنا احلارث األعور وكان كذاابً، وقال ابن حبان: الشعيب قال

وقال . ال حيتج حبديثه: وقال أبو زرعه. وال ممن حيتج حبديثه، ليس ابلقوي: قال أبو حامت. احلديث

وعامة ما يرويه غري حمفوظ وقال : وقال ابن عدي. ضعيف: وقال الدار قطين. يس ابلقويل: النسائي

. (3)كذبه الشعيب يف رأيه ورمي ابلرفض ويف حديثه ضعف: وقال ابن حجر. متفق علي ضعفه: النووي

وقد أعلهما ، روي له اإلمام البخاري يف القراءة أثرين معلقني عن علي بن أيب طالب رضي هللا عنه

 . (4)لبخاري أثناء مناقشته أدلة اخلصما

 . (5)ابن سريح: ونسبه الذهيب، عمر بن سعيد بن شريح -3

مضطرب احلديث ليس : وقال أبو حامت. يعترب حبديثه من غري الضعفاء عنه: قال ابن حبان. ضعيف 

: يبوقال الذه. أحاديثه عن الزهري ليست مبستقيمة: وقال ابن عدي. يروي عن الزهري وينكر، بقوي

                                                 

 ( . 22، رقم ),4خري الكالم، ص( 1)
 مع أنه علي شرطهم. ، وتبعه ابن حجر فلم يذكروا له رمز القراءة يف كتبهما، مل يشرح املزي يف هتذيب الكمال(2)
( ، والضعفاء 112) 88، والضعفاء واملرتوكني للنسائي، 1/27، صحيح مسلم ومقدمة،( ,2) 2,انظر: الضعفاء الصغري للبخاري، ( 3)

، ,1/43، وامليزان، ,2/17، والكامل يف الضعفاء 1/222، ، واجملروحني3/87( ، واجلرح والتعديل، 1,4) 1,4ص ، واملرتوكني للدار قطين
 ( . 1,22، رقم )142والتقريب، ص 

 ( . 233، رقم )122( ، ص 1)، رقم 34ص، خري الكالم( 4)
 وتبعه ابن حجر فلم يذكروا له ترمجة يف كتبهما، مع أنه علي شرطهم. ، مل يشر املزي يف هتذيب الكمال( ,)
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وذكر احلافظ يف اللسان أن الدار قطين قد ضعفه يف . عمر بن سعيد ابن سريح عن الزهري لني

 . (1)العلل

ذكره . (2)روى له اإلمام البخاري يف القراءة حديثًا واحدًا تعليقًا عن الزهري، وإسناده ضعيف من أجله

 (3)املصنف أثناء مناقشة أدلة اخلصم يف إسناد حديث يف قتل الوزع

 مات بعد املائة   . ثري بن عبد هللا بن عمرو بن عوف املزين املدين، )رد ت س ق(ك -2

حيل  ال، منكر احلديث جداً، يروي عن أبيه عن جده نسخة موضوعة: قال ابن حبان. ضعيف جداً 

وقال . منكر احلديث ليس بشيْ : وقال أمحد. وال الرواية عنه إال علي جهة التعجب، ذكرها يف الكتب

: ركن من أركان الكذب، وقال ابن حجر: وقال الشافعي وأبو داود. مرتوك: والدار قطين النسائي

روى له البخاري يف القراءة حديثًا واحدًا عن عمرو بن عوف . (4)ضعيف أفرط من نسبه إىل الكذب

ن وهذا احلديث ذكره املصنف أثناء مناقشة أدلة اخلصم م ،(,)جداً املزين رضي هللا عنه إبسناد ضعيف 

 . وهو من أفراد اإلمام البخاري، ابب تذكريهم ابلرجوع إىل القراَن والسنة عند االختالف يف املسألة

  (.6))د ت ق(، ه(151)ت، أبو جناب مشهور بكنيته، حييي بن أيب حية الكليب -5

كان ضعيفًا يف : وقال ابن سعد. كان حييي القطان يضعفه: قال البخاري وأبو حامت. ضعيف 
، كويف ضعيف احلديث: العجليوقال ، ضعيف: ليس به أبس، ويف رواية قال: ال ابن معنيوق. احلديث

                                                 

ولسان ، ,,2/ 3، وامليزان 22/ ,، والكامل يف الضعفاء ,8/18، ، والثقات2/111، واجلرح والتعديل، 2/1,2، انظر: التاريخ الكبري( 1)
 ,4/3، امليزان

 ( . 1,1رقم )، ,2ص ، خري الكالم( 2)
 املصدر السابق. ( 3)
، ، والتقريب3/4,8، وامليزان، 8,/2، ، والكامل يف الضعفاء2/221، واجملروحني، ( 22,) ,,2انظر: الضعفاء واملرتوكني للنسائي، ص ( 4)

 ( . 218,رقم )، ,42ص 

 ( . 232رقم )، 123خري الكالم، ص ( ,)
 وتبعه ابن حجر فلم يذكرا له رمز القراءة يف كتبهما مع أنه علي شرطهم. ، يف هتذيب الكمال مل يشر املزي( 2(
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: وقال النسائي والدار قطين. مرتوك: وقال الفالس. ضعيفصدوق غري أنه كان يدلس. : وقال أبو زرعه
وجعله ابن حجر يف الطبقة اخلامسة من طبقات ، ضعفوه لكثر تدليسه: وقال ابن حجر. ضعيف

روى له اإلمام . (1)فحديثهم مردود ولو صرحوا ابلسماع، ممن ضعف أبمر آخر سوى التدليساملدلسني 
أعله ، إبسناد ضعيف، البخاري يف القراءة أثرًا واحدًا تعليقًا عن عبد هللا ابن مسعود رضي هللا عنه

  .(2)البخاري أثناء مناقشته أدلة اخلصم

 . (3)مات بعد املائة س( )بخ د ت، أبو صاحل املدين، حييي بن أيب سليمان -6

. مضطرب احلديث ليس ابلقوي يكتب حديثه: منكر احلديث وقال أبو حامت: قال البخاري. ضعيف
فإين ال أعرفه : وقال ابن خزمية. وذكره ابن حبان يف الثقات. وهو ممن يكتب حديثه: وقال ابن عدي
وقال . وهو شيخ مل يذكر جبرح: آخروقال يف موضع . من ثقات املصريني: وقال احلاكم. بعدالة وال جرح

روى له اإلمام البخاري يف القراءة حديثا واحدًا تعليقًا عن أيب هريرة رضي . (4)لني احلديث: ابن حجر
  .(,)هللا عنه إبسناد ضعيف، أعله اإلمام البخاري به أثناء مناقشة أدلة اخلصم

 : التعليق

عن اخلصم، وذلك إما من أدلة هؤالء املخالفني من روي اإلمام البخاري هلؤالء الرواة ضمن حكايته  
وإما روى هلم عرضاً رواايت ال عالقة هلا يف موضوع كتاب ، حيث قام إبعالهلا وتضعيفها، ابب تفنيدها

وهذا النوع من الرواة ال صلة له مبنهج اإلمام . من ابب تضعيف أدلتهم املنقولة واملعقولة، القراءة
وذكرهتم يف هذا ، لذلك كان البخاري يعلق هذا النوع من الرواية يف الغالبو ، البخاري يف هذا الكتاب

 . البحث استكماال هلذه الدراسة

                                                 

والكامل يف ، 3/111، ( ، واجملروحني281) 2,3والضعفاء املرتوكني للنسائي، ص، ( ,32) ,,2ص، انظر: الضعفاء الصغري للبخاري( 1)
 ( . 8,38، رقم )72,ص، والتقريب، 2/137، واجلرح والتعديل، 8/212، الضعفاء

 ( . 47رقم )، ,,ص، خري الكالم( 2)
 مل يشر املزي وال ابن حجر يف كتبهما إىل كونه من رجال القراءة خلف اإلمام اكتفاء بذكره يف األدب املفرد للبخاري. ( 3(
، ، والكامل يف الضعفاء7,/3صحيح ابن خزمية، ، ,8/21، والثقات، 2/1,4، واجلرح والتعديل، ,27/ 7انظر: التاريخ الكبري، ( 4)
 ( . ,8,2رقم )، 21,ص، والتقريب، 4/373، وامليزان، ( 8438رقم )، 112/,2، ، وهتذيب الكمال4,7، 1/332، واملستدرك، ,8/23
  ( .222رقم )، 112ص، خري الكالم( ,)
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 اخلامتة

ملء السماوات وملء األرض وملء ما أراد من شيء ، احلمد هلل محداً كثرياً طيباً مباركاً فيه 

 : بعده، أما بعد

 : لنتائج والتوصيات اآلتيةفقد توصل الباحث من خالل هذه الدراسة إىل أهم ا 

وقف الباحث بعد التتبع والدراسة على عدد الرواة الذين اخرج هلم البخاري يف كتاب  -1

 . ( راوايً 413القراءة خلف اإلمام، فقد وصل عددهم أربعمائة وثالثة عشر)

كان عدد الرواة الذين روي هلم اإلمام البخاري يف القراءة خلف اإلمام وهو من  -أ

وهؤالء يشكلون ما نسبته ، ( رواة3,2الصحيح ثالمثائة وتسعة ) اجلامع، رواة

 . أي بنسبة ثالثة أرابع الرواة، ( من جمموع رواة كتاب القراءة8447%)

أما الذين انفرد اإلمام البخاري ابلرواية هلم يف كتاب القراءة فجاء عددهم مائة  -ب

وع رواة كتاب ( من جمم%2,42وهؤالء يشكلون ما نسبته )، ( رواة1,4وأربعة )

الرواة الذين انفرد البخاري ابلرواية هلم : وهم قسمان. القراءة، أي بنسبة ربع الرواة

وهم يشكلون ما ، أصالة وعددهم مخسة ومثانون راواًي وهم املعنيون هبذه الدراسة

 . ( من جمموع رواة القراءة%2,42نسبته)

اءة حكاية اخلصم وأثناء مناقشته أما الرواة الذين ذكرهم اإلمام البخاري يف كتابه القر  -ت

مخسة ، ( راوايً 12فقد بلغ عددهم تسعة عشر )، أدلة خمالفيه وهم ليسوا من رواته

ل وستة من وستة من اجملاه، من الثقات واثنان من أهل الصدق مما تكلم فيهم

 . ( من جمموع رواة الكتاب%442وهم مجيعاً يشكلون ما نسبته)، الضعفاء واملرتوكني
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مام مسلم يف صحيحة لثمانية وعشرين راواًي من هؤالء الذين تفرد اإلمام روي اإل -ث

 . والبقية روى هلم أصحاب السنن األربعة، البخاري ابلرواية هلم يف كتاب القراءة

ميكن تقسيم الرواة الذين تفرد اإلمام البخاري هلم يف كتابه" القراءة" ومل يرو هلم يف  -2

 : يتعلي النحو اآلأقسام  اجلامع الصحيح إىل أربعة

: ( راوايً، وهؤالء نسبتهم22بلغ عددهم اثنان وستون): الرواة الثقات وأهل الصدق -أ

وهم يشكلون ثالثة أرابع الرواة تقريبا من ، (  من جمموع الرواة الكتاب%,1)

ونسبتهم  ، جمموع الرواة الذين تفرد البخاري ابلرواية هلم يف كتاب القراءة أصالة

 . الربع األخري من الرواة موزع علي بقية األقسامو . (%8242): كانت

: وهؤالء نسبتهم، ( رواة,بلغ عددهم مخسة): الرواة من أهل الصدق ممن تكلم فيهم -ب

( من جمموع %42,وهم يشكلون ما نسبته )، ( من جمموع رواة الكتاب142%)

 . الرواة الذين تفرد اإلمام البخاري ابلرواية هلم يف كتاب القراءة

( من جمموع رواة %2): وهؤالء نسبتهم، ( رواة7بلغ عددهم مثانية ): لاجملاه الرواة -ت

( من جمموع الرواة الذين تفرد البخاري %244وهم يشكلون ما نسبته )، الكتاب

 . ابلرواية هلم يف كتاب القراءة

( %244): وهؤالء نسبتهم، ( رواة,1بلغ عددهم عشرة ): الرواة الضعفاء واملرتوكني -ث

( من جمموع الرواة الذين %1147وهم يشكلون ما نسبته )، رواة الكتابمن جمموع 

  . تفرد اإلمام البخاري ابلرواية هلم يف كتاب القراءة
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تنوعت رواية اإلمام البخاري هلؤالء الرواة املنفرد ابلرواية هلم يف كتاب القراءة دون  -3

وروى هلم ، طوعةفقد روى هلم أحاديث مرفوعة وآاثرًا موقوفة ومق، اجلامع الصحيح

 . يف األصول ويف املتابعات والشواهد –أيضاً  –وروى هلم ، موصوالً وتعليقاً 

فثالثة أرابع رواة كتاب ، يكثر اإلمام البخاري يف كتابه القراءة من رواية من يثق به -4

القراءة أخرج هلم يف اجلامع الصحيح، والربع الباقي ثالثة أرابعه ثقات، والربع األخري 

  . لق ممن تكلم فيه والضعفاء واجملاه أهل الصدمقسم بني

فكانت نسبتهم من ، ل يف كتاب القراءةي مقل يف روايته للضعفاء واجملاهاإلمام البخار  -,

أو مقرونة ، وروايته هلؤالء كانت يف املتابعات والشواهد، (%444جمموع رواة الكتاب )

 . األصول ومل يرو هلم يف، وغالباً ما تكون معلقة وآاثراً ، بثقات

توصيل الباحث إىل أن شرط الصحة هو الغالب علي منهج اإلمام البخاري يف كتابه  -2

كيف ال وهو أمري املؤمنني يف نقد احلديث وبيان علله، فعدم ،  القراءة خلف اإلمام

ال يعين أنه ُيرج مروايت  تصرحيه ابشرتاط الصحة يف كتبه األخرى دون الصحيح

 . بل كانت يف املتابعات والشواهد، ال والضعفاء حمتجاً هباجملاه

توصل الباحث إىل أن مروايت اإلمام البخاري يف كتاب القراءة خلف اإلمام اليت  -8

 . فهي صحيحة أو حسنة اإلسناد، ال تنزل عن مرتبة احلسن، احتج هبا

استدرك الباحث علي هتذيب الكمال وخمتصراته عددًا من تراجم رواة القراءة خلف  -7

بعض األوهام اليت وقع فيها املزي يف هتذيب الكمال وتبعه عليها  فهناك، اإلمام

احلافظ ابن حجر يف كتبه، فبعض الرواة مل يرتجم هلم يف هتذيب الكمال وخمتصراته، 



 020 

وبعضهم مل يذكر هلم رمز كتاب القراءة إما سهوًا وإما اكتفاء بذكره يف أحد كتب 

 . أن تلك األمساء على شرط كتبهم البخاري األخرى كاألدب املفرد ورفع اليدين، مع

يوصي الباحث بدراسة بقية الرواة الذين تفرد اإلمام البخاري ابلرواية هلم يف كتبه  -2

األخرى حىت نقف على صنيع اإلمام البخاري بصورة متكاملة ودقيقة خارج اجلامع 

 . الصحيح
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املكتب ، أألعظميحممد مصطفي : حتقيق، ه(311ت )البن خزمية الصحيح  -35

 . م1222، 2ط ، بريوت، اإلسالمي

، دار الفكر، ه(221)منت شرح النووي( لإلمام مسلم بن احلجاج )ت الصحيح  -36

 . بريوت
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، عامل الكتب، الضناوي بوزان: حتقيق، ه(2,2للبخاري )ت الضعفاء الصغري  -37

 . م1274، 1ط ، بريوت

دار الكتب ، عبد املعطي قلعجي: حتقيق، ه(322)ت  يللعقل الضعفاء الكبري -38

 . بريوت، العلمية

، حممد لطفي الصباغ: حتقيق، ه(,37لإلمام الدار قطين )ت  الضعفاء واملرتوكني -31

 . م,127، 1ط ، بريوت، املكتب اإلسالمي

مركز : حتقيق، ه(3,3لإلمام النسائي أمحد بن شعيب )ت الضعفاء واملرتوكني  -21

 . م,127، 1ط ، بريوت، دار الفكر، اث الثقافيةاخلدمات واألحب

 . بريوت، دار صادر، ه(233البن سعد اهلامشي )ت الطبقات الكربى  -21

، دار الفكر، ه(7,2البن حجر العسقالين )ت  فتح الباري شرح صحيح البخاري -24

 . بريوت

هاجر حممد السعيد  أبو: خرج أحاديثه، ه(4,7للبيهقي )ت  القراءة خلف اإلمام -23

 . م1274، 1ط ، دار الكتب العلمية بريوت، زغلول

: حتقيق، ه(847)ت  الكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة للذهيب -22

 . م1282، القاهرة، دار الكتب احلديثة، عزت عطية

، بريوت، دار الفكر، ه(,32البن عدي اجلرجاين )ت الكامل يف ضعفاء الرجال  -25

 . م1277، 3ط 
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املكتبة ، )خمطوط(، ه(2,2لإلمام البخاري )ت ام كتاب القراءة خلف اإلم -26

 . (1131مكتبة حممد الفاتح رقم )، (1,2/ 24السليمانية رقم )

، حممود إبراهيم زايد: حتقيق، ه(3,4)ت  ألبسيتالبن حبان اجملروحني من احملدثني  -27

 . م1222، بريوت، دار املعرفة

مؤسسة ، ر هللا قوجاينشك: بعناية، ه(328البن أيب حامت الرازي )ت املراسيل  -28

 . م1272، 2ط ، بريوت، الرسالة

مصطفي عبد : حتقيق، ه(,,4للحاكم النيسابوري )ت املستدرك علي الصحيحني  -21

 . م,122، 1ط ، بريوت، دار الكتب العلمية، القادر

، 2ط ، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، ه(241لإلمام أمحد بن حنبل )ت املسند  -51

 . م1223

، بريوت، دار الفكر، سعيد اللحام: حتقيق، ه(,23ن أيب شيبة )ت الباملصنف  -51

 . م1272، 1ط

اجمللس ، أألعظميحبيب الرمحن : حتقيق، ه(211)ت  لصنعاينلعبد الرزاق املصنف  -54

 . العلمي

، مطبعة الزهراء، محدي السلفي: حتقيق، ه(,32للطرباين )ت  الكبري املعجم -53

 . 2ط ، املوصل

دار أحياء الرتاث ، نور الدين العرت: حتقيق، ه(847يب )ت للذهاملغين يف الضعفاء  -52

 . م1281، العريب
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ابسم : حتقيق، ه(872البن قطلوبغا احلنفي )ت من روي عن أبيه عن جده  -55

 . 1277، 1ط، الكويت، مكتبة املعال، اجلوابرة

 . م1273، 2ط ، بريوت، دار الفكر، ه(28,البن اجلوزي )ت  املوضوعات -56

دار ، علي البجاوي: حتقيق، ه(847)ت  نقد الرجال للذهيب ميزان االعتدال يف -57

 . بريوت، الفكر

، 1ط ، بريوت، دار الفكر، ه(7,2البن حجر العسقالين )ت  لسان امليزان -58

 . م1277

مكتبة الرايض احلديثة، ، ه(822ت ) للزيلعي احلنفي اهلدايةنصب الراية ألحاديث  -51

 . الرايض

 . بريوت، دار اجليل، ه(,,12للشوكاين )ت  رنيل األوطار يف شرح منتقي األخبا -61

، دار الفكر، ه(7,2البن حجر العسقالين )ت  هدي الساري مقدمة فتح الباري -61

 . بريوت

 


